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Abstract

Title: Linguistic development on equal terms

Language: Swedish with a summary in English

Keywords: Linguistic development, equivalence, communication, conversation, participation

The purpose of my study is to gain insight how educators stimulate children to develop their

languages on equal terms. I view which differences and similarities can be distinguished in the

linguistic development of children at two preschools with different socioeconomic conditions. I aim

to acquire an understanding how the linguistic development can differ in preschools with specific

preconditions; how do the educators work and what strategies do they use in consideration to the

children’s preconditions? 

I wish to highlight the significance of communication and conversation in the context of linguistic

development, as children have different preconditions and strategies in their path towards a verbal

Swedish. Moreover, it is interesting how the teachers choose to respond to the children in their

communicative abilities and how they make the most of the children's communicative initiative in

the work with linguistic development. 

My interest in how linguistic development is expressed by using communication and conversation

in different preschools takes its base in a discussion about how the equivalence in preschools is

depicted. Therefore I wanted to gain an insight in what kind of differences and similarities one can

observe using two case studies, as well as what underlies these differences and similarities. 

The research questions are: What approaches and strategies do educators consider important when

working with linguistic development? How do educators describe their expectations of preschool

children's conversation in language development? What are the educators’ views on children's

different ways of communicating in linguistic development? The results show that the educators

have high ambitions to make the most of the children's communicative abilities hoping that

language will develop. The results also show that language mainly develops based on what

resources each child possesses and uses in their endeavour to become communicative participants.
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1. Inledning och bakgrund

1.1. Inledning

Jag väljer att göra den här undersökningen med en förförståelse att det finns brist på likvärdighet i

förskolan och att skillnaderna mellan förskolorna kan vara ganska stora. En förförståelse som har

skapats genom egen erfarenhet samt i samtal med medstudenter. Det bekräftas också av Sheridan

m.fl som menar att det finns en betydande variation mellan förskolors kvalitet i Sverige (Sheridan

m.fl, 2011, s. 47). I en strävan mot en likvärdig förskola finns därmed anledning att undersöka vad

förskolan kan göra för att utjämna skillnaderna mellan barn i socioekonomisk utsatta områden mot

barn i områden med socioekonomiskt goda förutsättningar. Det grundläggande kriteriet för en

likvärdig förskola enligt en rapport från Vetenskapsrådet är att alla barn erbjuds en förskola med

hög kvalitet. Förutsättningarna för en hög kvalitet är enligt rapporten bland annat

förskolepedagogernas kompetens, kunskap och förmåga till interaktion och samspel med barnen i

rapporten kallat ”pedagogiska relationer” (Vetenskapsrådet, 2015, s. 16). Jag vill undersöka hur

dessa förutsättningarna för hög kvalitet tar sig uttryck i det språkutvecklande arbetet på förskolan då

tillägnandet av språket i tidig ålder har betydelse för det livslånga lärandet. ”[…] språket är den

mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning och […] i vår förmåga att samla och

kommunicera erfarenheter med varandra” (Säljö, 2014, s. 82). Det vill säga förmågan att kunna

kommunicera är en förutsättning för att kunna ta del av och dela kunskaper. Därmed blir barns

språkutveckling betydande i ett likvärdighetsperspektiv, då barns språkliga förmågor är avgörande

för deras förutsättningar att ta till sig kunskaper högre upp i åldrarna. 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling” (Lpfö 98/10

s.7). Förmågan att använda språk grundläggs i de tidiga åren då barnet vanligen vistas i förskolans

miljö. Barn har olika förutsättningar utifrån ett sociokulturellt samt socioekonomiskt perspektiv för

att utveckla språk vilket ger olika förutsättningar att kunna ta till sig kunskap i det livslånga

lärandet. Barn behöver olika språkliga verktyg för att tänka, känna, och handla tillsammans med

andra och på egen hand och för att kunna skapa sig en förståelse för egna och andras kulturer så

behöver de bilda sig en medvetenhet om olika språkliga redskap och dess betydelse för det egna

lärandet och i mötet med andra människor, inom och mellan kulturer (Bjar & Liberg, 2010, s.17). 

Jag kommer i min undersökning skapa mig en uppfattning om hur pedagoger på två förskolor med
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skilda förutsättningar upplever att de arbetar med att ge barn möjlighet att tillägna sig språk utifrån

deras kommunikativa förmågor. Undersökningen kommer ligga till grund för att sedan kunna

diskutera materialet i relation till likvärdighet.  

1.2. Bakgrund

För att få en förståelse för vad en likvärdighet i förskolans kontext innebär kommer jag här

presentera den definition av likvärdig förskola som jag sedan kommer utgå ifrån i min diskussion.

Jag gör även en presentation om vad läroplanen för förskolan säger om hur man i förskolan ska

arbeta med språk och språkutveckling utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

1.2.1. Likvärdig förskola

Enligt skollagen ska alla barn ha tillgång till en likvärdig utbildning inom varje skolform oavsett var

i landet den anordnas samt oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska

förhållanden (SFS 2010:800). Definitionen av vad en likvärdig förskola är i min undersökning utgår

ifrån Vetenskapsrådets rapport; En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer

(2015). I den menar dom att förskolans funktion som organisation och institution har fått en ökad

betydelse för det svenska utbildningssystemet, vilket innebär att vikten av att förskolan är likvärdig

är betydande för hela det svenska utbildningssystemet (Vetenskapsrådet, 2015 s. 6). 

Likvärdighetsbegreppet enligt Vetenskapsrådet betyder inte att alla barn ska erbjudas en likadan

förskoleverksamhet utan ska baseras på en ”[…] analys av hur barns olika villkor kan mötas av en

förskoleverksamhet där alla barn kan utnyttja sin potential” (Vetenskapsrådet, 2015 s. 6). Enligt en

av Vetenskapsrådets slutsatser i rapporten är det relationella förhållningssättet mellan pedagoger

och barn viktigast för barns lärande och utveckling både på lång och kort sikt. De menar att

likvärdighetens ”brännpunkt” är hur barnen blir bemötta av förskolepersonalen med deras

kunskaper kompetens och förutsättningar att möta barnet/barnen så att de pedagogiska relationerna

håller hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2015 s. 7).
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1.2.2. Läroplanen

En förutsättning för att kunna delta i ett samhälle och kunna tillägna sig kunskap på likvärdiga

premisser är att kunna förmedla sig samt att kunna ta till sig förmedlad kunskap och förstå det i

utifrån ett sammanhang.

I förskolans uppdrag står det att:

Förmåga att kommunicera, söka kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle

präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga

grunden till att barnen på sikt ska tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma

referensram som alla i samhället behöver (Lpfö 98/10, s. 6).

Det står även att:

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö 98/10, s.

7).

Då alla barn kommer till förskolan med sina förutsättningar och sitt sociokulturella bagage som

kommer att ligga till grund för den utveckling och nyfikenhet som läroplanen syftar till innebär det

att  likvärdighet även bör ses utifrån ett individuellt perspektiv. 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla

arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär

att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför

inte ska fördelas lika (Lpfö 98/10, s. 5)

Enligt läroplanen ska ett sådant arbete formas utifrån de specifika förutsättningar och behov som

präglar den specifika barngrupp man har.

2. Tidigare forskning 

Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (red) (2009) har studerat barns

tidiga lärande i förskolan som miljö för barns lärande. Syftet med studien är att vinna kunskap om

vad som karaktäriserar förskolan som lärandemiljö genom att studera variationer av lärandemiljöer i

förskolan i relation till barns kunnande/erfarande av olika aspekter i innehållsområdena

språk/kommunikation, matematik och samspel (Sheridan m.fl. 2009, s.23). Studien genomfördes

genom interaktionistiska teorier och variationsteori (Sheridan m.fl. 2009, s.31). Huvudfokus i
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studien är på förskolans lärandemiljöer, vilka studeras utifrån olika kvaliteter och förutsättningar för

lärande som skapas där. Med lärandemiljöer menar Sheridan m.fl. förskolans fysiska, psykiska,

emotionella, sociala och pedagogiska miljö som tillsammans bildar en interaktiv helhet. För att

kunna studera och jämföra ett större antal förskolors kvalitet har de använt sig av kvantitativ metod.

Den metod som används i studien är the Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS) som

utvecklats i USA av Thelma Harms och Richard Clifford (1980) (Sheridan m.fl. 2009, s.49).

Då deras avhandling består av fyra delstudier som berör barns kommunikativa, matematiska, sociala

kompetenser och språkande hos barn med annat modersmål än svenska, så har jag valt att utgå från

de resultat som har betydelse för min studie, vilka är de som berör förskolans kvalitet utifrån

områdena språk och kommunikation. 

De resultat som har betydelse för min undersökning är de som presenteras i delstudien Förskolans

pedagogiska kvalitet av Sonja Sheridan där hon studerar variationen i kvalitet mellan 38 deltagande

förskolor i relation till externa utvärderingar och lärarnas självvärderingar med hjälp av ECERS

(Sheridan m.fl. 2009, s.75).

Resultaten som är intressanta för min studie framkommer i delområdet språkutvecklande aktiviteter

där hennes studie visar att språkutvecklande aktiviteter har bedömts ha den lägsta kvaliteten inom

ECERS och att variationen är stor mellan förskolorna inom delområdet. Resultaten visar bland

annat att i de förskolor som bedömts ha hög kvalitet är det kommunikativa klimatet utmärkande där

lärarna får barnen engagerade i ömsesidig, hållbar och utmanande kommunikation där de använder

ett rikt och nyanserat tal- och skriftspråk, och uppmuntrar till både ett uttrycksfullt språkbruk hos

barnen och olika kommunikationsformer (Sheridan m.fl. 2009, s.85-86).

Anne Kultti (2012) har studerat flerspråkiga barns villkor för deltagande och lärande i förskolan.

Syftet med hennes studie är att analysera villkoren för yngre flerspråkiga barns språkliga och

kommunikativa utveckling i förskolan samt för deras deltagande i olika aktiviteter (Kultti, 2012, s

18). Studien genomfördes med en etnografiskt inspirerad ansats genom deltagande observation och

videoinspelningar av aktiviteter (Kultti, 2012, s 59, 63). 

Resultatet av hennes studie visar hur barn tillägnar sig och använder sig utav kommunikation i

förskolans olika aktiviteter i ett deltagande, genom imitation och upprepning av egna och andras
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språkliga och fysiska handlingar, vilket sker i samspel med lärarens stöttning och guidning. De

olika aktiviteterna erbjuder olika relevanta sätt att kommunicera på (Kultti, 2012, s. 95-166).

Kulttis forskning har betydelse för min studie då den belyser barns olika sätt att kommunicera på

och under vilka förutsättningar det kan ske. Då hennes studie bygger på observationer som

fokuserar på barnens deltagande i aktiviteter tar min studie perspektiv utifrån pedagogernas

upplevelser av hur barns olika villkor för att använda sig av kommunicerande ter sig i förskolans

praktik.

Berit Bae (2012) har studerat tysta verktyg i dialog mellan barn och lärare och observerat hur

kommunikation mellan båda parter påverkar kvalitén i interaktionen (Bae, 2004, 2009, se Bae 2012,

s. 56). De teoretiska grunder studien bygger på betonar jämlikhet och ömsesidighet i relationer då

man kan se att både lärare och barn medverkar till utvecklingen i interaktionsprocesserna. Utifrån

studien är hennes centrala frågor i artikeln, vad är de tysta verktygen i de olika interaktionsmönstren

mellan lärare och barn? Och hur skapar varierade mönster premisser för att barns subjektivitet och

rätt till delaktighet synliggörs? (Bae 2012, s. 56). Studien är inspirerad av klinisk psykologi och

mikro-etnografi och har genomförts med deltagande observationer och videoinspelningar (Bae

2012, s. 57).

Resultatet av studien visar att de kommunikativa kvalitéer som omfattas av ”vida interaktionella

mönster” (Bae 2012, s. 65, min översättning) skapar en dialogisk atmosfär mellan barn och lärare

och skapar relationella förutsättningar för barn att kunna uttrycka sina åsikter vara och vara

deltagande aktörer. Det framgår att de tysta verktygen i sådana dialoger är: Lärares fokuserade

uppmärksamhet, tolerans för misstag, villighet till att erkänna missuppfattningar, få slutna

frågeställningar tillsammans med emotionellt och lekfullt förhållningssätt. Vilket skapar

förutsättningar för att barn och lärare kan uttrycka sin subjektivitet och medskapare i dialogen (Bae

2012, s. 65).  

Artikeln har betydelse för min studie då den belyser lärarens roll i att möta och bemöta barns olika

kommunikativa initiativ och vilken betydelse det har för barns utrymme till delaktighet och

subjektskapande. 
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3. Teoretiska utgångspunkter

3.1. Sociokulturellt perspektiv

Jag har valt att utföra min studie ur ett sociokulturellt perspektiv. Barn växer upp i olika sociala och

kulturella miljöer med ett eller flera språk. Med ett sociokulturellt perspektiv ser man på barnets

språkutveckling i relation till hur mycket barnet möter språk och att språklig utveckling sker i

sociala sammanhang, vilket innebär att då barnens språkliga miljöer skiljer sig så ger det olika

förutsättningar för olika barn har att utveckla sitt språk (Håkansson, 2014, s. 25). De konkreta

villkor och materiella förutsättningar som barn socialiseras utifrån skiljer sig åt men även

förväntningar och kulturella normer (Säljö, 2000, s. 36). Människor tillgodogör sig färdigheter,

förståelse och kunskap som är skapade och kommunicerade genom kultur. Därmed blir ur ett

sociokulturellt perspektiv kommunikativa processer centrala i mänskligt lärande och utveckling.

Individen blir delaktig i att ta till sig kunskaper och färdigheter genom sin förmåga att kommunicera

med andra (Säljö, 2000, s. 36-37). 

3.2. Kommunikativa resurser

Människor är kommunikativa i grunden och inriktar sig mot att samspela med andra (Trevarthen,

1992, se Säljö, 2000, s. 36). I ett sociokulturellt perspektiv används begreppen redskap eller verktyg

(Vygotsky, 1934/1986, se Säljö 2014, s. 20). Med redskap eller verktyg menas de resurser, språkliga

eller fysiska, som människan har tillgång till och använder när hon förstår sin om värld och agerar i

den (Säljö 2014, s. 20). I den här studien definieras de kommunikativa redskap eller verktyg barnen

tar till, i sin vilja att göra sig förstådda när det verbala språket på svenska inte finns eller räcker till,

som Kommunikativa resurser. Kommunikation och social utveckling sker i ett växelspel mellan

biologiska förutsättningar och barnets behov av kontakt med andra och hur det aktivt söker samspel

med sin omgivning (Säljö, 2000, s.36). Ett sådant sampel sker utifrån de kommunikativa förmågor

barnet besitter.

Sheridan m.fl. menar att villkoren för kommunikation bland annat skapas av andra barns och

pedagogers val av språk, samt hur barnen bemöts när de talar sina olika språk vilket innebär att

förskolan där med kan bidra till eller begränsa barns möjligheter till kommunikation (Sheridan m.fl.
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2011, s. 136). Med hänvisning till forskning av Thomas & Collier (1997, 2002) som visar att

mängden tillägnande av kunskaper på första språket, det vill säga modersmålet, är den faktor som

har störst inflytande på hur lång tid det tar att uppnå åldersadekvat nivå på andra språket, menar

Wedin att det har betydelse för hur vi organiserar för flerspråkighet i undervisning (Wedin 2011,

s.55). 

3.3. Intersubjektivitet

Sheridan m.fl. menar att barn redan tidigt bidrar till samspel och skapar intersubjektivitet med andra

redan från födseln. Intersubjektivitet beskriver hon som att etablera en tillräckligt delad definition

om det man gör så att man kan gå vidare, vilket hos yngre barn kan handla om att lära sig få kontakt

med andra på olika sätt. De menar vidare att då samspel på förskolan huvudsakligen sker på

svenska, som är en kommunikationsform som inte delas av alla, då möten mellan barn och vuxna

sker med skilda erfarenheter av språk och kommunikation, behövs en delad bakgrund i

kommunikativa strategier och syften för att kunna skapa intersubjektivitet och samarbete (Sheridan

m.fl. 2011, s. 123). 

3.4. Kommunikativ interaktion

Pramling Samuelsson & Sheridan påpekar att barn kommunicerar redan från födseln med sin

omgivning med hjälp av miner, joller, skrik, gråt och glädjeyttringar, samt att när de vuxna härmar

och svarar på de små barnens uttryck för kommunikation så stärks deras självkänsla och lust att

språka. De menar att ”I och genom språket så blir den enskilda människan synlig för sig själv och

andra” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s 80). Pramling Samuelsson & Sheridan menar

vidare att barn genom att delta i meningsfulla sammanhang tillsammans med vuxna som bjuder in

och tar initiativ får förebilder för hur man tar sig in i språket (Pramling Samuelsson & Sheridan,

2016, s 80). Jag tolkar det som Pramling Samuelsson & Sheridan tar upp som, att i kommunikativ

interaktion med andra så blir barnet bekräftat i sig själv och i det dom förmedlar, vilket har

betydelse för att barnet ska finna lust till att vidare ta nya steg i att kommunicera och språka. 

Erövrandet av språket sker i ett successivt lärande från icke verbala till verbala uttryck genom

vuxnas respons och interagerande i barns kommunicerande och genom att den vuxne bemöter
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barnet som en kompetent samtalspartner som har något meningsfullt att förmedla, vilket lägger

grunden till ett språkligt självförtroende som är den drivkraft som ger ett alltmer omfattande verbalt

och ickeverbalt språkande (Liberg, 2010, s. 78). 

Pramling Sammuelsson & Sheridan menar att i barns utveckling av samspel är leken en viktig del

då barn genom leken utvecklar sin sociala kompetens och därmed utvecklas också den

kommunikativa kompetensen. I leken måste barnet kunna uttrycka sig så att andra förstår och själv

kunna förstå vad andra uttrycker. I leken knyts också ord till verkliga föremål och händelser samt

inre bilder. I leken utvecklar barnen sin kommunikativa kompetens genom att de behöver förstå

varandras subtila signaler när de förhandlar om roller, händelseförlopp och förslag som accepteras

och förkastas. Kommunikation i lek sker exempelvis genom ord, rörelser, gester, ljud, tonfall och

röstlägen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s. 93). 

3.5. Samtal

Samtalet är en social och språklig process där barn lär sig språka och skapa mening och genom att

delta i sociala och språkliga processer blir man medskapare av den kultur man lever i (Liberg, 2010,

s. 77).

Liv Gjems menar att ur ett sociokulturellt perspektiv så har dialogen stor betydelse för att tillägna

sig ord och begrepp vilket sker successivt genom att barn skapar sig erfarenhet utav orden i många

olika sammanhang. Tillägnandet av språket sker som ett resultat av social interaktion samt beroende

av barnets kognitiva, kulturella och sociala kunskapsstrukturer. De kunskapsstrukturer som barnet

har erövrat verkar i kombination med att barnet möter ökade språkliga krav på organisering av ord

samt erfarenheter i sociala samtalskontexter (Gjems, 2011 s. 45). Hon menar att barn i förskolan är

inne i en intensiv period då de tillägnar  sig språkliga uttryck och ord genom att imitera (Gjems,

2011 s. 39). Gjems refererar till Nelson som menar att barn lär sig språk genom att använda ord

innan de fullt ut vet vad de betyder och att de genom respons från sin omgivning på sin

ordanvändning successivt tillägnar sig betydelsen av orden i olika kontexter (Nelson 1996, se

Gjems 2011, s. 39).

Liberg menar att små barn deltar i olika former av språkande redan från mycket tidig ålder, det sker

till en början genom att den vuxne initierar samtalen och ger dem den större delen av de verbala
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bidragen. Men även att man samtalar om det som ligger barnen mycket nära och i sammanhang som

är bekanta för barnet. I en vidare utveckling av barns samtalande och ålder ökar förmågan att tala

om det som ligger barnet längre bort eller som berör helt andra personer eller mer offentliga

sammanhang. Den ökade förmågan förändrar förutsättningarna för i vilka sammanhang barnet kan

delta och bidra samt vilka  samtalsämnen som avhandlas (Liberg, 2010, s. 84). 

3.6. Samtalsfärdigheter

För att kunna delta i samtal behöver barnet utveckla samtalsfärdigheter. Liv Gjems menar att barn

börjar tillägna sig samtalsfärdigheter redan lång innan de börjar använda ord. I och med att barn lär

sig ord som representerar meningsinnehåll som de delar med andra och samtalsfärdigheter som

utvecklar ordkunskapen så utvecklas barnets samtalande. De måste lära sig att lyssna på andra samt

ge respons på deras kommunikativa budskap, vilket innebär att barnet behöver inhämta kunskap om

ord och begrepp samt kännedom om hur röst, tonfall och kroppsspråk kan bjuda in andra att lyssna

till vad det har att säga. Barnet måste också lära sig att lyssna och uppfatta andras perspektiv då

andras perspektiv och synpunkter kan vara uttryck för att missuppfattningar eller misstolkningar har

skett eller att de är oeniga (Gjems, 2011, s. 66). 

3.7. Förväntningar

Med hänvisning till Lev Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen menar man ur ett

sociokulturellt perspektiv att barns språkutveckling sker i avståndet mellan den språkliga nivå som

barnet behärskar och den nivå som ligger strax där över vilket Vygotsky kallar den proximala

utvecklingszonen (Håkansson, 2014, s. 25). Att ha förväntningar på barnet i dess kommunicerande

både verbalt och icke verbalt innebär då att man möter barnet på en nivå strax över där de befinner

sig. Pramling Samuelsson & Sheridan menar med hänvisning till (SOU, 1997, s. 108) att behovet av

kommunikation och kommunikationens ömsesidighet, intersubjektiviteten, är en förutsättning för

att språket ska växa och utvecklas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s. 80). Förväntningar

på barns språkande innebär att man förväntar sig att barnet har något meningsfullt att säga, att man

lyssnar och visar sig intresserad och respekterar barnet i dess åsikter. Det innebär även att man tar

till vara på och inte underskattar barnets frågor och det som är meningsfullt för dem genom att inte

använda nya ord och rätt begrepp. Att tala med barnet inte till det (Pramling Samuelsson &

Sheridan, 2016, s 81).
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3.8. Relationskompetens

Juul & Jensen talar om relationskompetens och menar med det professionella relationer där ena

parten är professionell och den andra inte så som pedagog barn relation. Kvaliteter som skapar

sunda, jämställda och dynamiska relationer menar Juul & Jensen är både existentiellt och socialt bra

för både barn och vuxna. De menar att det innebär att det inte är tillräckligt att pedagoger enskilt

enbart kan besitta kunskaper om barn och förmedling i sitt yrkesutövande, utan att de måste också

ha kunskaper i relationer och hur de etablerar, korrigerar och vidmakthåller dem (Juul & Jensen,

2003, s. 118-119). De definierar professionell relationskompetens som ”Pedagogens förmåga att

”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att

därigenom frånhända sig ledarskapet, samt förmågan att vara autentisk i kontakten” samt

pedagogens vilja att ta fullt ansvar för relationens kvalitet (Juul & Jensen, 2003, s. 124-125). Att bli

sedd kan antingen bekräfta det man redan vet om sig själv eller medföra en ny spontan bekräftelse

av vem man är. Att se barn innebär förmågan att se barnet bakom dess i stunden i ögonfallande

beteende det vill säga de känslor och uttryck som finns bakom det som barnet i stunden ger sken för

(Juul & Jensen, 2003, s. 126).

4. Syfte och frågeställning

Med stöd av den tidigare forskning och de teorier som jag presenterar ovan har jag valt att i min

studie fokusera på kommunikation och samtalande i en språkutvecklande kontext, då barn har olika

förutsättningar och strategier på sin väg mot en verbal svenska som är det samhällsspråk och

skolspråk som har betydelse för att ta till sig kunskap högre upp i åldrarna.

Syftet med min undersökning är att få insyn i hur pedagogerna arbetar för att barnen ska utvecklas i

sitt språk på lika villkor, samt vilka skillnader och likheter som kan urskiljas i det språkutvecklande

arbetet på två förskolor med skilda socioekonomiska förutsättningar.

Studiens forskningsfrågor  är: 

Vilka arbetssätt och strategier anser pedagogerna som viktiga i ett språkutvecklande arbete?

Hur beskriver pedagogerna sina förväntningar på förskolebarnens samtalande i ett språkutvecklande

arbete?
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Vad är pedagogernas syn på barns olika sätt att kommunicera i ett språkutvecklande arbete?

5. Metod och material

Här kommer jag redogöra för mitt tillvägagångssätt och metodval som jag har använt mig av i min

undersökning. 

5.1. Metod

Jag har valt att göra en kvalitativ fallstudie där jag studerar två förskolor i skilda socioekonomiska

områden för att på så sätt få spridning på mitt undersökningsmaterial. Jag ser att en fallstudie är en

relevant metod för den här undersökningen då jag anser att tidsplanen inte räcker för en större

studie. En fallstudie innebär att jag gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp och i det är

fallet väljer jag att studera två verksamheter med skilda förutsättningar (Patel & Davidson, 2011,

s.56). 

5.2. Urval

För min undersökning har jag gjort ett urval av fem pedagoger både barnskötare och förskollärare

på två förskolor med skilda socioekonomiska förutsättningar.

I mitt urval av intervjupersoner så var min ambition att intervjua både barnskötare och förskollärare

med syftet att inte bara få ta del av tankar och svar från pedagoger med särskild kompetens inom

området språk och språkutveckling. Jag ville också intervjua flera pedagoger på vardera förskola för

att få en så sanningsenlig bild av hur det språkutvecklande arbetet ser ut på respektive förskola.

Förskolorna som jag har besökt är kommunala och ligger i samma förskoleområde under samma

ledning men ligger i skilda socioekonomiska områden. Att förskolorna låg under samma ledning

såg jag som en fördel då jag vill titta på skillnader och likheter mellan förskolorna och ledning kan

vara en faktor som påverkar. 

Vid fallstudier utgår man ifrån ett helhetsperspektiv och försöker få en så täckande information som
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möjligt, och för att kunna ge studien generaliserbarhet så kan man välja fall som är så olika

varandra som möjligt i viktiga avseenden för att utifrån resultaten kunna diskutera resultaten utifrån

en tänkt population (Patel & Davidson, 2003, s. 54). När jag har valt förskolor så har jag utgått ifrån

SCB´s statistik kring medelinkomst samt andelen med utländsk bakgrund i respektive område (SCB

s e Örstadius, 2015). För att på så sätt kunna göra en generell bedömning av barnens

socioekonomiska förutsättningar på respektive förskola. Det här urvalet gör jag för att på så sätt

kunna titta på skillnader och likheter mellan de två förskolorna som fallet belyser. 

5.3. Genomförande av materialinsamling

Jag utförde undersökningen med hjälp av kvalitativa intervjuer som underlag för empirin. En

kvalitativ intervju kan leda till nyanserade beskrivningar av allmänna och vardagliga företeelser

vilket kan lyfta fram det speciella genom att jag uppmärksammar det som snarast är ett undantag

(Patel & Davidsson, 2003, s. 80). Intervjuerna genomfördes med två förskollärare och en

barnskötare på ena förskolan och en förskollärare och en barnskötare på den andra förskolan. 

Intervjuerna har genomförts med låg grad av standardisering och byggda på teman med förberedda

underfrågor. Frågorna i intervjun har formulerats utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor som i

sin tur är formulerat utifrån den tidigare forskning som jag har tagit del av samt mina teoretiska

utgångspunkter. 

Jag har använt samma intervjuguide vid alla intervjuer, men utformandet av guiden har gjort att jag

kunnat vara flexibel i mina frågeställningar utifrån den verksamhet jag mött, vid behov har jag lagt

till frågor eller hoppat över frågor som inte varit relevanta för den specifika verksamheten. 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar samma vecka och varje intervju tog emellan 30-40

minuter. Intervjuerna spelades in för att kunna ha fullt fokus på respondenten och intervjufrågorna

samt att jag gjorde vissa minnesanteckningar. 

5.4. Analysmetod

Då jag gör en kvalitativ undersökning med enbart intervjuer som datainsamlingsmetod så blev det

naturligt att göra en kvalitativ bearbetning av materialet. Det innebar att jag transkriberade det

inspelade intervjuerna för att kunna göra en analys av materialet. 
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I min transkribering har jag så långt det varit möjligt gjort en direkt återgivning av intervjun. När

jag sedan har valt ut relevanta citat i min analys så har jag förtydligat citatet genom att ta bort

upprepningar, snubblingar i formuleringen som inte är relevant för att få sammanhang samt

utfyllnader som eh, äh och liksom.

I min analys väljer jag att analysera respektive förskola som två fall med gemensamma teman. Det

gör jag för att tydligare kunna urskilja hur de skilda förutsättningarna på förskolorna kan ta sig i

uttryck.

5.5. Validitet 

För att få en så god validitet som möjligt på studien så har jag utifrån mitt urval på förskolor valt att

göra min undersökning genom att intervjua både förskollärare och barnskötare för att på så sätt få

en så bred bild av pedagogernas uppfattningar som möjligt. Tanken med det var att inte bara ta del

av de mest, i ämnet, insatta pedagogerna för att kunna skapa mig en bild av hur det faktiska arbetet

ser ut på hela förskolan.

Intervjuerna utfördes utifrån en intervjuguide med teman som bygger på mina forskningsfrågor och

de teorier som jag hade tagit del av. Till varje tema fanns förberedda följdfrågor för att på så sätt

kunna anpassa intervjuerna utifrån de svar jag fick. 

Utifrån de svar jag samlat in så formulerade jag i min analys teman som jag såg tillsammans belyste

syftet med min studie. Dessa teman tas i min analys upp i två fall. Utifrån dessa fall kan jag sedan

diskutera likheter och skillnader för att på så sätt kunna få en inblick i hur det kan se ut på olika

förskolor.

5.6. Etik

I min studie har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets rekommendationer för etiska överväganden.

De har formulerat fyra övergripande etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Vilka är: Informationskrav, där forskaren ska informera berörda om forskningsuppgiftens syfte.
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Samtyckeskravet, som innebär att deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Konfidentialitetskravet, där personuppgifter om deltagare i undersökningen ska förvaras så att

obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet, där insamlade uppgifter om enskilda personer

endast får användas för forskningsändamål (Patel & Davidson, 2011, s. 63).

6. Resultat och analys

I min analys vill jag besvara mina forskningsfrågor genom att undersöka hur pedagogerna upplever

att de bemöter och stöttar barn som inte har verbal svenska att förmedla sig med. Vilka strategier

använder de sig av i det språkutvecklande arbetet beroende på vilka förutsättningar barnen har i just

deras barngrupper. Det gör jag utifrån fyra teman som jag ser ger förutsättningar för att barn oavsett

vilka förutsättningar de har ska kunna ges möjlighet att utvecklas i sitt språk. De teman jag har valt

ut är: Barn med annat språk än svenska, Kommunikation på olika sätt, Samtal i ett språkutvecklande

arbete, Relationellt förhållningssätt.

6.1 Fallstudie förskolan Blåsippan

Förskolan som jag här kallar Blåsippan ligger i ett så kallat miljonprojekts område där

medelinkomsten år 2013 var mellan 117500-167000 kronor och andelen med utländsk bakgrund var

mellan 82-95% (SCB se Örstadius , 2015). Förskolan ligger i en enplansbyggnad med en arkitektur

som vittnar om sjuttiotalet insprängd mellan de höga lägenhetshusen. På förskolan träffar jag tre

pedagoger för mina intervjuer som jag här ger fiktiva namn.

Intervjuperson 1. (Ip 1.) kallar jag Pia som är barnskötare och har jobbat på förskola i ca tjugo år.

Hon talar finska och engelska utöver svenska men har ingen extra kompetens inom språkutveckling.

Hon jobbar på en avdelning med arton tre till fyraåringar där samtliga barn är flerspråkiga.

Intervjuperson 2. (Ip 2.) kallar jag Fadila som är förskollärare sen sex år tillbaka. Hon talar arabiska

utöver svenska. Hon går just nu en kompetenshöjande utbildning i svenska som andra språk SVA

som genomförs på initiativ från kommunen. Hon jobbar på en avdelning med sexton två till

treåringar där samtliga barn är flerspråkiga.
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Intervjuperson 3. (Ip 3.) kallar jag Maryam hon är barnskötare i grunden och utbildad årskurs fyra

till nio lärare sen 2008. Hon talar suryoyo förutom svenska samt att hon har lärt sig arabiska i

arbetet. Även Maryam går just nu SVA kompetensutbildning i svenska som andra språk. Hon

jobbar på en avdelning med tjugoen fem till sexåringar där samtliga barn är flerspråkiga.

6.1.1. Barn med annat språk än svenska

Pedagogerna på förskolan Blåsippan med enbart flerspråkiga barn i sina respektive grupper och som

själva har ett eller flera andra språk än svenska ser det inte som helt oproblematiskt att använda

sitt/sina språk och de svarar till att börja med att de inte använder sitt/sina språk i ett

språkutvecklande arbete. 

Så här säger Pia i sin förklaring till varför hon anser att hon inte har användning för sina språk som

hon talar utöver svenska i det språkutvecklande arbetet: 

– Inga finska barn, och engelskan så har vi några barn som har det som modersmål men vi

pratar mest svenska vi försöker få dom att lära sig svenska. Däremot blir det ju så om man

ser att barnet inte riktigt förstår eller inte riktigt hänger me då använder man ju deras då

använder man ju engelskan för att inte stoppa själva utvecklingen men de e ingenting sådär

hur ska jag säga som jag använder dagligen (Pia, 2017-03-28). 

Pia uttrycker att hon inte har användning för sitt kunnande i finska då inga barn i gruppen är

finsktalande, samtidigt som hon menar att svenska är det språket man fokuserar på i strävan att lära

barnen det svenska. Men hon är ändå inte främmande för att använda engelskan för att stötta barn

med ett sådant förstaspråk då svenskan inte räcker till och för att språket inte ska bli ett hinder i

barnets utveckling som jag tolkar det både språklig och kunskapsutveckling. 

Maryram uttrycker sig så här när jag frågar om hon har användning av sina språk som hon

behärskar utöver svenska i det språkutvecklande arbetet på avdelningen:

–inte riktigt, alltså ja försöker baka in de, för de inte så många barn längre här uppe som e

suryoyo-talande, de e mest arabisktalande, men ja har två stycken å dom tycker om när ja
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pratar me dom, när ja ser att dom inte hänger me ja går in me modersmålet, dom tycker om

de, ja ser att dom växer också å ja tar in allas språk, då får andra barn också för vi har

flera språk i gruppen, då får dom också se på hur de låter på deras språk, så jag tycker de

är viktigt att man lyfter upp olikhet å olika språk i förskolan (Maryam, 2017-03-29).

Maryam uttrycker att hon ser vikten av att som hon säger ”baka in” flera språk i verksamheten och

att barnen växer av att deras första språk får en plats i förskolemiljön och att man lyfter barnens

olika språk för att se på olikheter. Hon uttrycker sig så här i en annan del av intervjun:

– ja har jobbat mycke med språk för ja tycker de e viktigt, ja tycker svenska alltså de e de

ända ställe dom får höra de här på förskolan, […] samtidig skulle ja alltså vilja den andra

också modersmålen, på samma sätt å ja försöker få in modersmålslärarna i projektet, men

de e ju så kort de e en timme, så varje gång dom e där å ja håller på med nånting ja drar in

dom, ja berättar va vi håller på med, å ja vill gärna att dom tar det med modersmålet med

barnen, så ja har bra samarbete med modersmålslärarna de e nån enstaka som inte e

intresserad, men  dom andra samarbetar med mig (Maryam, 2017-03-29).

Hon beskriver här hur hon ser att förskolan är ett viktigt forum för de här barnen då det kanske är

den enda miljö som de möter det svenska språket i. Samtidigt beskriver hon hur hon skulle vilja att

barnen får möjlighet att utveckla sina första språk. Hon försöker integrera modersmålslärarna i

verksamheten men tiden som de vistas i verksamheten är för knapp då den bara är en timme i

veckan. 

Även Pia uttrycker att barnen får stöd av modersmålslärarna:

–vi har använt modersmålslärarna vi har satt in dom i vårat projekt så att dom barnen a

dom får en dubbel chans att komma in i projektet om dom har en modersmålslärare som då

förklarar på deras språk (Pia, 2017-03-28).  

Hon uttrycker här att barnen får tillgång till en extra kanal för att kunna ta till sig kunskap i en

lärprocess genom att modersmålsläraren deltar i projekten. Det blir en ytterligare språklig

dimension.

I intervjuerna uttrycker pedagogerna en förståelse för och en vilja att använda språket/språken som
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man har utöver svenska som ett verktyg för att stötta barn i deras väg mot att tillägna sig en verbal

svenska, men att det inte är helt självklart att göra det. 

Så här uttrycker sig Fadila:

–de används mycke sällan i barngruppen eftersom vi får inte, de kan tolkas negativt utifrån

andra pedagoger eller ledningen som kommer in och lyssnar” (Fadila, 2017-03-29).

Hon ser att det inte är accepterat av kollegor och ledning att använda andra språk än svenska i

verksamheten som verktyg att utveckla barnens språk.

–jag tänker att man skulle kunna hitta en balans att utveckla båda språken parallellt men

för att kunna göra de först så ska man bygga en förståelse i arbetslaget å sen en förståelse i

hela verksamheten bland pedagogerna, på vilket sätt ska vi göra de, hur och när, å varför?

(Fadila, 2017-03-29). 

Hon ser precis som Maryam att det är viktigt för barnen att utveckla båda språken och att det skulle

vara värdefullt för dom att utveckla språken parallellt. Men hon menar att det krävs en förståelse i

arbetslaget och kollegor på hela förskolan. Arbetssättet måste förankras och användas på ett

genomtänk målmedvetet sätt. 

–vissa språk har låg status, har de varit engelska de skulle kanske dom regera på ett annat

sätt”(Fadila, 2017-03-29).

Men hon upplever att en sådan förståelse inte finns när det gäller de språken som de behärskar och

menar att det beror på att olika språk har skilda status.

Maryam beskriver problematiken så här:

– de e uttalat att alla ska förstå då e de de språket (svenskan) som gäller, men ifall nåt barn

inte hänger me så ere inte förbjudet å gå in å använda de så, men inte att man går å pratar

de hela tiden  då exkluderar man andra barn (Maryam, 2017-03-29). 
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Pedagogerna uppger flera anledningarna som man anser är orsak till att det inte är sjävklart att

använda sitt/sina språk i det språkutvecklande arbetet och det framgår att det är något man har

diskuterat men att det inte är ett arbetsätt som är förankrat. 

Så här säger Fadila:

–att man använder de språket att man e trygg me, då använd arabiska hela tiden typ, även

på fel sätt inte vid undervisnings sätt (Fadila, 2017-03-29). 

Jag förstår det som att det finns en rädsla för och att det har funnits problem med att de pedagoger

som är flerspråkiga ska använda sitt första språk framför svenskan. 

En annan anledning som jag förstår att man har diskuterat är som Mayram säger:

–dom andra barn som inte har nån som kan tala deras språk då? hur ska dom få de stödet?

de blir ju att dom tar tid av dig som pedagog dom här som pratar ditt språk, men de som e

polska, då e de bara modersmålsstödet dom får (Maryam, 2017-03-29).

Som pedagog måste man räcka till till alla barn. Alla barn har rätt till att utvecklas i sina respektive

förmågor, vilket uppfattas som ett etiskt dilemma. Då alla barn inte delar det språket som

pedagogen behärskar. 

Analys

Det framgår i intervjuerna att pedagogerna har tankar om hur de skulle kunna använda sitt/sina

språk i ett språkutvecklande arbete. Det finns även en vilja att använda de resurserna de har i

sitt/sina språk som ett ytterligare kommunikativt verktyg i sin interaktion med barnen. Resurser som

är viktiga för att barn som inte har språket än ska kunna förmedla sig. Säljö menar att kunna

förmedla sig är en förutsättning för att bli delaktiga och kunna tillägna sig kunskaper (Säljö, 2014,

s. 82). Min tolkning är att pedagogerna ser sin flerspråkighet som en kommunikativ resurs för

barnen som delar samma språk, och att det är en förutsättning för att barnen som inte har det

svenska språket fullt ut ska bli delaktiga och kunna ta till sig kunskaper på lika villkor.
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Det finns modersmålstränare på förskolan och pedagogerna ser ett värde i att koppla dem till

verksamheten då barnen får ta del av nya kunskaper både på sitt modersmål och svenska men då

tiden som modersmålslärarna är där är marginell så uttrycker man att det skulle vara värdefullt att

använda sitt/sina språk som man har utöver det svenska för att barnen ska kunna utveckla språken

parallellt. Att ta in modermålet i verksamheten får stöd av Wedin som hänvisar till forskning av

Thomas & Collier (1997, 2002) som visar att mängden tillägnande av kunskaper på första språket

det vill säga modersmålet är den faktor som har störst inflytande på hur lång tid det tar att uppnå

åldersadekvat nivå på det andra språket som är svenska i det här fallet (Wedin 2011, s.55). Jag

tolkar det som att pedagogerna ser betydelsen av att ge barnen möjlighet att utveckla språken

parallellt och då den avsatta tiden för modersmålslärare är så knapp ser de att deras flerspråkighet

kan vara en resurs för att ge barenen som de delar språk med möjlighet att utveckla båda språken. 

Men det finns en osäkerhet inför hur det ska implementeras som ett didaktiskt verktyg i det

språkutvecklande arbetet, då man ser att det inte finns en förståelse från ledning och från övriga

kollegor. Det finns även en osäkerhet kring hur stor del av verksamheten ett sånt här arbete får ta

för att det inte ska ”missbrukas”  samt etiska dilemman som att det bara är de flerspråkiga barnen

som delar samma språk som pedagogen som får fördel i sin språkliga utveckling i ett sådant

arbetsätt. En oförståelse och osäkerhet som grundar sig i att den svenskspråkiga förskolemiljön är

norm samt att olika språk har olika status. Sheridan m.fl. menar att förskolan kan både bidra till och

begränsa villkoren och barns möjligheter för kommunikation beroende på hur barnen bemöts när de

talar sina olika språk (Sheridan m.fl. 2011, s. 136). Jag tolkar det som att det finns brist på öppenhet

för att barn och pedagoger talar flera språk och att flerspråkighet kan vara en kommunikativ resurs

för barnen i deras strävan mot att skapa mening och ta till sig kunskap. Det här skapar en osäkerhet

om och hur man som pedagog ska använda sina språk i det språkutvecklande arbetet.

6.1.2. Kommunikation på olika sätt

För att ta reda på hur pedagogerna ställer sig till barns olika sätt att kommunicera på ställer jag

frågor kring vad de anser att kommunikation är samt hur de bemöter barn som använder sig av icke

verbala kommunikationsätt. 

Så här svarar Pia:
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– det finns så många olika uttrycksformer så allt e helt ok, de gäller för oss vuxna tolka de

(Pia, 2017-03-28).

Pia ger uttryck för att det finns en förståelse för barns olika sätt att kommunicera och att det är upp

till pedagogerna att uppmärksamma och tolka det barnen uttrycker.

Maryam svarar så här när jag frågar henne hur ett barn som de har som inte har det verbala språket

fullt ut kommunicerar:

–alltså genom språket å genom kroppsspråk, när verbala språket inte räcker, då tar han till

kroppsspråk (Maryam, 2017-03-29).

Maryam ger uttryck för att barnen använder kroppsspråk när det verbala språket inte räcker till även

om de har ett verbalt språk att kommunicera med.

Maryam säger så även så här om kommunikation:

–han som är autistisk och inte kan kommunicera på deras villkor han bygger jätte fina saker

på magnetbordet, de e hans sätt å kommunicera med mig, det finns olika sätt å

kommunicera, å de e vi pedagoger som ska kunna se dom här olika sätten 

(Maryam, 2017-03-29). 

Det Maryam uttrycker här är att att bygga med magneter kan också vara ett sätt att kommunicera på

men det förutsätter att man som pedagog är lyhörd för att det är kommunikation som sker. 

Så här säger Pia:

–men alltså för mig är ju inte de allra viktigast att de att de är ett samtal utan bara man får

en kontakt de e lika viktigt tycker jag, att bli sedd, för att alla barn e på olika nivåer, kanske

ett barn inte behöver de här verbala samtalet men bara en kram, bara att få en ögonkontakt,

bara bli sedd, de e lika viktigt tycker jag (Pia, 2017-03-28).

Det Pia uttrycker är att kommunikation är mer än samtal och verbalt språk, en blick eller en kram

kan vara en minst lika viktig kommunikationsform som en verbal sådan.

Analys

Pedagogerna uttrycker att det finns en förståelse för att barn som inte har det verbala språket fullt ut
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uttrycker sig på andra sätt för att skapa mening och delaktighet. Pedagogerna ser att barnen

använder sig av de kommunikativa resurser så som kroppsspråk vilket blir ett alternativt uttryck

som barnen tar till i sin strävan att kunna förmedla sig. Det vill säga de språkliga redskap och

verktyg som barnen använder för att skapa och för att förstå sin omvärld och agera i den (Säljö,

2014, s. 20). Jag tolkar det som att det bland pedagogerna finns en medvetenhet kring barns olika

sätt att uttrycka sig när de inte har det verbala språket.

Pedagogerna uttrycker också betydelsen av att vara närvarande för att kunna tolka barnens avsikter,

samt att kommunikation kan ske genom handlingar eller skapande uttrycksformer. Så som Bae

uttrycker det så blir barnens initiativ synliga när de blir besvarade med intresse från pedagogerna

(Bae, 2012, s. 60). Jag tolkar det som att då pedagogerna är medvetna om barns olika sätt att

kommunicera samt befinner sig nära barnen så kan de också tolka deras avsikter. Det krävs en vilja

och ett engagemang från pedagogerna att faktiskt förstå vad barnet vill uttrycka. Utan den närvaron

blir barn utan verbalt språk inte delaktiga. Pedagogernas vilja att tolka det som barnen förmedlar

kan förstås utifrån Sheridan m.fl.'s beskrivning av intersubjektivitet när pedagogerna i samspel med

barnet etablerar en tillräckligt delad definition om vad som sker (Sheidan m.fl. 2011, s. 123). Det

sker ett kommunikativa interagerande genom att pedagogerna bemöter barnen i meningsfulla

sammanhang. Det kan förstås utifrån Pramling Samuelsson & Sheridan, som menar att barn genom

att delta i meningsfulla sammanhang tillsammans med vuxna som genom att bjuda in och ta initiativ

får förebilder för hur man tar sig in i språket (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s 80). 

Pedagogerna uttrycker också betydelsen av bekräftande kommunikation så som blickar eller

beröring. En bekräftelse av barnet som ger det lust och självkänsla att ta nya steg i sitt

kommunicerande och ett språkligt självförtroende som grundläggs i och med pedagogens

bemötande. Det gensvar som vuxna ger barnens icke-verbala uttryck beskrivs också av bland annat

av Liberg  (Liberg 2010, s.78, Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s. 80). 

6.1.3. Samtalet i ett språkutvecklande arbete

För att ta reda på pedagogernas uppfattningar om vad samtalet har för betydelse i det

språkutvecklande arbetet frågar jag pedagogerna vad ett samtal är för dom.
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Så här svarar Maryam:

–samtal de e dialog med barnen, de e dialog att man ska ta dom på allvar, ha tillit till

barnens kunnande, lyssna på dom, dom ska lyssna på mig, vi har samtal me varandra, de

inte att de envägskommunikation från mig till dom, de e tvåvägskommunikation, de e samtal

på lika villkor tycker ja (Maryam, 2017-03-29). 

Maryam uttrycker vikten av att möta barnen på lika villkor i samtalet och att samtalet blir ett

givande och tagande. Att man som pedagog visar intresse och lyssnar till det barnen har att säga. 

Pia svarar så här:

–de e jätte viktigt å lyssna på va dom säger, va dom vill, va dom menar, ge inga snabba svar

utan försöka å få dom själv å prata å fundera  (Pia, 2017-03-28).

Pia uttrycker att det är viktigt att lyssna på vad barnen har att säga och ge barnen tid till att

formulera sig.

Så här säger Maryam om hur de använder samtal i deras språkutvecklande arbete:

–jag tycker vi försöker få till mycke samtal, kring de dom skapar kring allt, nu ere book

creator (ett digitalt verktyg), vi skapar böcker, där dom ritar dom berättar 

(Maryam, 2017-03-29). 

Det Maryam uttrycker är hur samtalen blir en viktig del i de aktiviteter och projekt som

pedagogerna engagerar barnen i. Vidare säger hon så här:

–sen har vi olika möten, vi har läsningen, vi erbjuder två samlingar, […] sen har ja jobbat

mycke med att när dom kommer utifrån, den gruppen som jag inte har haft med å göra, då

vill jag höra vad dom har gjort å få sätta ord på de,  å dom som e inne dom får också

berätta för dom, så att man får ta del av varandra,  (Maryam, 2017-03-29). 

Maryam uttrycker att på de möten och samlingar som barnen deltar i på förskolan så uppmuntras de

att berätta och ta del av vad de har gjort i deras respektive grupper.

Fadila som har barn som som är två till tre år beskriver hur samtalande tar uttryck i hennes
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barngrupp så här:

–göra dom här rutinmässiga saker, jag vet inte om man kopplar de till samtal eller inte? för

de kan vara återgivande eller berättande som jag vill att barn ska förstå […]  nu är de till

två åringar vi måste samtala me barnen, om vi inte samtalar me barnen då blir de bara me

att prata med kroppsspråket […] de därför ja använder mycke ord å de kan vara att samtala

också och de kan vara att jag beskriver saker detaljerat (Fadila, 2017-03-29). 

Fadila uttrycker en osäkerhet om det kan kallas samtal då hennes barn inta kan ge verbala svar. Hon

uttrycker att det är hon som pedagog som återger, berättar, och beskriver med ord. 

Fadila uttrycker sig så här om att samtal sätter ord i sammanhang:

–i sandlåda håller ja me den här hälla, ösa, fylla, a blåsa ut, de har vi använt kanske i nu i

två terminer de här begreppen i olika sammanhang om de va i sanden, eller om de va i snö,

eller om de va i vattenlek, men ändå barnen kan kan inte säga ösa men när ja säger a nu

ska vi ösa de förstår dom ordet ösa, nu ska vi fylla då vet dom de (Fadila, 2017-03-29). 

Genom att tematiskt samtala och använda ord och begrepp i flera olika sammanhang skapar en

förståelse för orden. Barnen kan ännu inte använda orden men de vet vad de betyder.

Fadila uttrycker sig även så här om att sätta ord i sammanhang:

–även tryggheten med orden de e jätte viktigt, vet ja att den här är en kaffekopp men ja vet

inte när är den en kaffekopp, när används den, i vilket sammanhang? Då är ja otrygg när de

gäller kaffekopp, då kan ja inte använda, då försöker ja undvika, jag vet va betyder men

ändå ja vill inte använda, a de här är en kaffekopp (Fadila, 2017-03-29). 

Det Fadila uttrycker är att för att våga använda ett nytt ord så måste man skapa en relation till ordet.

Man måste möta ordet i flera olika sammanhang innan man känner sig säker på vad det betyder och

hur det ska användas.  

Det är inte alltid det blir ett samtal så här säger Fadila:

–även om de e inte långa samtal men korta samtal också fungerar, bara att barn ska känna

sig lite alltså synliga i barngruppen, synliga bland pedagoger de skapar en stor trygghet, å

öppningar för nya samtal till å me (Fadila, 2017-03-29).
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Det Fadila uttrycker är att även korta kommunikativa möten som kanske inte blir ett djupare samtal

har betydelse då de synliggör barnen och kan ge ingångar för nya samtal. 

Analys

Pedagogerna uttrycker att samtal är tvåvägskommunikation och att det är viktigt att det sker på lika

villkor och att man lyssnar på vad barnen har att säga samt har tillit till barnens kunnande. Det kan

förstås utifrån Liberg som menar att språket erövras successivt från icke verbala till verbala  uttryck

där den vuxnes bemötande och interagerande har betydelse för barnets språkliga självförtroende

(Liberg, 2010, s.78). De uttrycker också att det är viktigt att som pedagog hålla tillbaka för att ge

utrymme för barnen att resonera, att inte vara snabb med att ge barnen svar, vilket ger utrymme för

barnen att utveckla samtalsfärdigheter så som turtagning och ta andras perspektiv. Gjems menar att

delta i samtal kräver färdigheter i samtal  för att träda in i gemenskap med andra, ta samtalsturer och

träda tillbaka likt en avancerad dans (Gjems, 2011, s. 66). Jag tolkar det som att pedagogerna ser att

det är viktigt att ha tillit till barnen i deras samtalande och att möta dem på en jämlik nivå vilket ger

barnen utrymme att utveckla sina samtalsfärdigheter och sitt språkliga självförtroende.

Pedagogerna ser att barnets förmåga att delta i samtalet är beroende av ålder samt vilka

språkkunskaper barnet besitter. När barnen inte har det verbala språket så är det viktigt att

pedagogen initierar samtal och återger, berättar, och beskriver med ord. Liberg menar att i början är

det den vuxne som initierar samtalen och bidrar med den större delen av de verbala inslagen i

barnets utveckling mot att själv sätta ord på sina bidrag (Liberg, 2010, s.84). Jag tolkar det som att

pedagogerna anser att de bemöter barnen där de befinner sig, vilket kan förstås utifrån Vygotskys

proximala utvecklingszon (Håkansson, 2014, s. 25). Pedagogerna utmanar barnen i samtalande med

en grad av  kommunikativ interaktion utifrån utifrån vilka kommunikativa resurser barnet besitter.

De uttrycker också att samtalet är viktigt för att sätta nya ord och begrepp i många olika

sammanhang för att barnen ska kunna skapa en relation till orden och begreppen för att bli trygga

med hur de ska användas, vilket även Liv Gjems menar är en förutsättning för att tillägna sig språk

(Gjems, 2011, s. 45).

6.1.4. Relationellt förhållningssätt 

När jag ställer mina frågor kring hur de arbetar språkutvecklande och hur de stöttar barn som inte
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har verbal svenska fullt ut kommer det fram hur pedagogerna ser på det relationsskapande arbetet.

Pia svarar så här när jag frågar vad hon anser är viktigast för att barn ska utvecklas i sitt språk:

–ja det som jag tror e allra viktigast e att barnen känner sig trygga att komma hit å känna

att dom känner oss å vi känner barnet, där vi e liksom de tror jag e allra viktigaste att dom

mår bra, att dom har roligt för finns inte de då tror jag ju inte man kan gå vidare, så utan

man måste nog va, a man måste känna sig trygg att vara här (Pia, 2017-03-28).

Det Pia uttrycker är att relationen mellan barn och pedagog är viktig för att barnet ska känna

trygghet vilket hon ser är viktigt för att utveckling ska kunna ske.

Så här svarar Fadila när jag frågar om hon kan beskriva hur de jobbar med språk och

språkutveckling på hennes avdelning:

–först å främst hade vi börjat eftersom de va en ny barngrupp då började vi arbeta med

barns trygghet och tillit till oss pedagoger, till avdelningen, till resterande barn, och prata

mycke med barnen, å för att vinna barnens trygghet och tillit till oss då började vi med

sånger, vi sjöng mycke me sånger, vi använde oss av lärplatta qr-koder, vi pedagoger me

instrument, me rekvisita, så mycke sånger, mycke benämna allt (Fadila, 2017-03-29). 

Det Fadila uttrycker är att i ett inledande språkutvecklande arbete så är det relationella arbetet

grundläggande, då hon skolar in en ny grupp ett till tvååringar skapar hon en trygghet i gruppen

genom att samtala med barnen och sjunga sånger med stöd av olika attribut så som lärplatta,

instrument och rekvisita.

Så här svarar Fadila vidare när jag frågar hur man skapar trygghet:

–att vara där när barnen behöver, att vara uppmärksam närvarande pedagog om jag ska

tänka utifrån min situation i barngruppen, att befinner vi oss där barnen är å även

föräldrarna för är föräldrarna trygga då är barnen också trygga, (Fadila, 2017-03-29).

Hon utrycker betydelsen av att vara uppmärksam och närvarande som pedagog men även

betydelsen av relationen med föräldrarna som viktiga delar i att barnen ska känna sig trygga. En god

relation till föräldrarna ger trygga föräldrar och barn.
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Fadila uttrycker sig även så här när hon beskriver betydelsen av ett relationellt förhållningssätt:

–vi har ett barn som har svårt å sova, när vi va båda två borta då var de bara en vikarie å

en ordinarie, hon la bara honom på madrassen, men han sover inte han måste ha en stor

kudde, sen en annan kudde bredvid, å sen två böcker i handen då somnar han direkt, man

måste kunna veta va barnen är trygga me för att kunna läsa av dom även om dom har svårt

å uttrycka de med ord (Fadila, 2017-03-29).

Det Fadila uttrycker med det här exemplet är betydelsen av att ha en relation till barnen för att

kunna tolka och förstå dem när de inte har det verbala språket.

Hon säger vidare så här:

–de e de jag menar att varje barn har sina vanor och dom kan inte förmedla de, men vi

pedagoger måste vara uppmärksamma å närvarande pedagoger för att kunna läsa av

barnet läsa av situationen (Fadila, 2017-03-29). 

Det Fadila uttrycker är; för att kunna hjälpa barnen att tolka det dom uttrycker måste man ha

kännedom om deras vanor och vara närvarande som pedagog.

Det här exemplet gav Maryam:

–vi hade ett barn den här som va ny han vill aldrig va me på, alltså när vi lekte hunden å

benet sådär […]  han älskade leken men ville aldrig va där och själv utsätta sig för de, men

nu han ska leda leken, han ska leka, alltså de e helt annan människa så ja tror att, jag vet

inte dom känner att de e en tillåtande atmosfär å då blir det att man vågar också å man

utvecklas, i en sån miljö, å att vi vill lyssna på dom, de dom säger e viktigt, dom känner de 

(Maryam, 2017-03-29). 

Det Maryam uttrycker är att barn behöver kunna delta på sina premisser för att kunna skapa en

sådan tillåtande miljö behöver pedagogerna vara lyhörda för barns olika sätta att ta sig an en

aktivitet.

Maryam säger även så här:  

–a, å sen när dom har mycke tillit till oss vuxna, för ja tycker de e mycke de här att bygga en

relation med barnen e jätte viktigt, har vi den relationen me dom så kommer lärandet också,

a, så dom har den här relationen, vi har byggt mycke på relationen, å dom drar i en å dom
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visar å alltså dom visar på många olika sätt (Maryam, 2017-03-29). 

Mayram uttrycker här att det är viktigt att barnen känner tillit till pedagogerna och att en god

relation mellan pedagog och barn är en förutsättning för att lärande ska kunna ske och att det är en

förutsättning för att barnen ska våga kommunicera på olika sätt.

Analys

Pedagogerna på förskolan Blåsippan uttrycker att trygga barn är grundläggande för att lärande ska

kunna ske. Men också för att kommunikation ska kunna ske. Finns inte tryggheten hos barnen blir

de inte mottagliga för sin omgivning. När pedagogerna svarar på barnens uttryck för

kommunikation så och barnet blir synligt för sig själv och andra vilket stärker deras självkänsla och

lust att språka (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s 80). Jag tolkar det som att det relationella

samspel och den tillit som sker mellan barn och pedagoger är viktig för att barnet ska vilja ta nya

steg i sin språkliga utveckling.

För att skapa trygghet hos barnen behöver pedagogerna skapa relationer med barnen, de behöver

lära känna barnen och barnen behöver lära känna pedagogerna. Pedagogerna uttrycker att lära känna

ett barn innebär att veta deras vanor och beteenden. Det kan förstås utifrån Juul & Jensens som

menar att den vuxnes förmåga att ”se” ett barn betyder den vuxnes förmåga att hela tiden nyansera

bilden av barnet för att efterhand som den vuxne ”ser” mer så uttrycks det med bekräftande språk

(Juul & Jensen, 2003, s. 126). Det ger också att en annan viktig del i att lära känna barnen är att

skapa goda relationer till föräldrarna som är länken mellan hemmet och förskolan. Ju större utbyte

man har med föräldrarna kring barnet desto tydligare blir kännedomen om barnets person. 

6.1.5. Slutsats

Förskolan blåsippan är en flerspråkig förskola där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än

svenska samt att flera av pedagogerna är flerspråkiga. Pedagogerna på förskolan Blåsippan lägger

stor vikt vid barnens trygghet och goda pedagog barn relationer i deras språkutvecklande arbete. Då

de ser att de är en förutsättning för att barnet ska våga uttrycka sin vilja och delaktighet utifrån dess

egna premisser. Det finns en stor förståelse för att barn som inte har det verbala språket tar till andra

strategier för att skapa mening och delaktighet. Där i ligger en vilja att använda sin flerspråkighet

som en kommunikativ resurs för att stötta barnen i deras tillägnande av det svenska språket, samt
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för att stärka barnen i deras modersmål och därmed deras identitet. Men det finns en osäkerhet och

bristande acceptans för hur ett sådant arbete ska gå till. Pedagogerna möter barnen i samtal under

hela dagen och i alla situationer och aktiviteter. De ser samtalet som ett medel att sätta ord och

begrepp i många olika sammanhang för att på så sätt skapa trygghet i orden och hur de ska

användas. Det språkutvecklande arbetet på förskolan Blåsippan är beroende av att man som

pedagog har en relationell kompetens samt en viljan och förmåga att tolka barns olika

kommunikativa initiativ.

6.2. Fallstudie förskolan Gullvivan

Förskolan som jag här kallar Gullvivan ligger i ett villaområde med inblandade radhuslängor där

medelinkomsten år 2013 var mellan 307000-560000 kronor och andelen med utländsk bakgrund var

mellan 0-26% (SCB se Örstadius , 2015). Förskolan ligger i en byggnad i ljusa kulörer och brutet

tak i slutet på en gata med radhuslängor byggda på sjuttiotalet. På förskolan träffar jag två

pedagoger som arbetar på en avdelning med fyrtiotre barn som är fyra till fem år i ett arbetslag på

fem pedagoger och en resurs. De flesta barnen på avdelningen är väldigt verbala och har en bra

svenska. Många utav föräldrarna är högutbildade och de flesta har jobb.

Intervjuperson 4 (Ip 4.) Kallar jag Kerstin som är förskollärare sen fem år tillbaka och hon har

jobbat i förskolan i ca trettio år. Hon har talar inga andra språk utöver svenska. Hon går nu en

kompetensutbildning SVA svenska som andra språk.

Intervjuperson 5 (Ip 5.) Kallar jag Lena som är outbildad barnskötare och hon har jobbat i förskolan

i fjorton år. Hon talar lite engelska men har inget annat språk utöver svenska. Även hon går

kompetensutbildning i svenska som andra språk. 

6.2.1. Barn med annat språk än svenska

På förskolan Gullvivan upplever pedagogerna på avdelningen för fyra till femåringar att barnen har

ett väl utvecklat verbalt språk på svenska. De flesta barnen talar svenska både hemma och på

förskolan. Det finns modersmålslärare för de barnen som är flerspråkiga, men i min intervju vill jag

31



ta reda på hur barn som har ett annat modersmål än svenska blir delaktig i den dagliga

verksamheten.

Så här uttrycker sig Lena när jag frågar om hur de arbetar med språkutveckling:

–vi har ju inte alltså de hade varit lättare om man hade haft fler som inte hade så bra

svenska tror ja, nu har vi ju bara ett barn som inte har de språket så, […]  vi har ju jobbat

så förut en gång att de stod ju namn på allt som stol, å bord, å på allt, men de plockades

bort, så vi har ju liksom hamnat i nån, de e sånt här som ja har tänkt på nu när vi börja på

den här kursen att dom (syftar på en flerspråkig förskola) gör så mycke mer än vi gör känns

de som 

(Lena,  2017-03-30).

Lena uttrycker att det finns en osäkerhet kring hur de ska jobba språkutvecklande då majoriteten i

barngruppen talar svenska. Hon ser att på förskolor där man har majoriteten flerspråkiga barn så

arbetar man mycket mer medvetet med språkutveckling. 

Så här utrycker sig Kerstin om att barn med annat modersmål än svenska är minoritet på

avdelningen:

–ja tror de är svårt de e ju kanske lättare om fler har de här problemet, att man kanske inte

känner sig ensam eller så (Kerstin,  2017-03-30).

Kerstin utrycker att det kan bli ensamt att vara det enda barnet med annat modersmål än svenska.

Hon uttrycker även att ha ett annat modersmål än svenska är ett problem i deras svenskspråkiga

miljö.

Så här uttalar sig Lena om vilken inställning föräldrarna har till flerspråkighet:

–en del föräldrar säger så här, ”nämen vi har inget första språk vi pratar svenska” men

ändå så har dom ju, dom ser ju inte sig som att dom har två språk så, men dom här barnen

dom har ju hemspråkslärare (Lena,  2017-03-30).

Lena uttrycker att föräldrarna vill identifiera sig med det svenska språket samtidigt som deras barn
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har modersmålstränare. 

Även om det finns en antydan om en osäkerhet kring hur man ska arbeta språkutvecklande då man

inte har en stor andel barn med annat modersmål än svenska så har en strävan efter kommunikation

varit betydande. 

Kerstin säger så här om hur de arbetar föra att barnet med annat modersmål än svenska ska bli

delaktig i verksamheten:

–vi tog hjälp av barnen lite grann, att ”kan du hjälpa han å prata om de här?” dom blev

väldigt  duktiga på att va en hjälpande hand att prata, ”ja tror att han vill säga de här nu!”

kunde dom säga i bland när vi inte förstod, när vi försökte, för att han försökte ju prata men

vi förstod inte alla gånger men då kunde barnen hjälpa oss att förstå, så vi tog hjälp av dom

andra barnen att ”men vi tror att han säger så här nu!” kunde dom hjälpa till säga till oss

(Kerstin, 2017-03-30).

Kerstin uttrycker att då de har barn i gruppen med så pass verbalt utvecklat språk i svenska så blev

barnen en naturlig resurs i det här barnets strävan till kommunikation. Barnen blev en tolkande länk

mellan det här barnet och pedagogerna.

Kerstin uttrycker också att de sociala samspelet har varit viktigt för det här barnets tillägnande av en

verbal svenska hon säger:

–vi har låtit han leka väldigt mycke, å försökt vara me i leken med andra barn så att man

som vuxen kan stötta å hjälpa till när dom andra inte förstår, å han har haft väldigt bra,

alltså att han har varit väldigt välkommen i lekar å framförallt rollekar för där har han

varit väldigt duktig […] så där har dom liksom plockat in han, å där har de hänt mycke att

han har kunnat fått igång språket, så mycke lek (Kerstin, 2017-03-30).

Det Kerstin uttrycker är lekens betydelse och att det här barnets sociala kompetens har hjälpt honom

att ta del av sociala samspel vilket har haft stor betydelse för det här barnets utveckling i det

svenska språket. De vuxna har funnits till hands i leken för att stötta vid missförstånd.

Kerstin säger:
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–vi upplevde aldrig att han kände själv att de va svårt utan han ville gärna va me å leka å

barnen liksom lät han va me, vilket gjorde att han fick en bra status i gruppen ändå, utan att

behöva ha de verbala språket, där är ju barn ganska duktiga också på å läsa av

kroppsmimik å sånt tror ja (Kerstin, 2017-03-30).

Kerstin uttrycker här att barnens förmåga till att läsa av kroppsspråk har varit betydande för att

samspel och kommunikation kunde fungera och att barnet i fråga kunde delta trots avsaknad av ett

gemensamt verbalt språk.

Analys

Pedagogerna på förskolan Gullvivan uttrycker en osäkerhet kring deras språkutvecklande arbete och

de upplever att de inte har en medveten hållning. På avdelningen är det svenska språket norm och

föräldrar som trots att de har modersmålsundervisning till sina barn vill inte identifiera sig som

flerspråkiga. Det enda barnet som inte kan förmedla sig på svenska hamnar i en ensam roll. Men då

barngruppen i stort har en väl utvecklad verbal förmåga på svenska så blir den en tillgång i

pedagogernas arbete med att göra barnet delaktigt. Pedagogerna ser att barnet som tas upp som

exempel i intervjun har god lekförmåga och att han välkomnas att delta i lek av de andra barnen. De

ser att det är något som gynnar barnets tillägnandet av ett nytt språk. Pramling Samuelsson &

Sheridan menar att barn utvecklar sin kommunikativa kompetens i lek då den stimulerar barnen i att

förstå subtila signaler, samt att det verbala språket utvecklas i de förhandlingar som uppstår i lek

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s. 93). Barnet som tas upp som exempel av pedagogerna

blir en del av sociala interaktioner i leken och för att kunna påverka förloppet av händelser i leken

så behöver barnet använda sina kommunikativa resurser. Resurser som till en början inte är verbala.

Men som i en strävan i att kommunicera för att göra sig förstådd och kunna påverka utvecklas till en

verbal kommunikation. 

De pedagogerna på Gullvivan ger uttryck för är de sociala samspelets och den icke verbala

kommunikationens betydelse i tillägnandet av ett språk. Säljö menar att kommunikation är ett medel

för att kunna ta del av och bli en del i sociala sammanhang (Säljö, 2000, s 88). Men om man vänder

på det så blir de sociala sammanhangen ett medel för att utvecklas i sitt kommunikativa register. 
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6.2.2. Kommunikation på olika sätt

Även om barnen på Gullvivan kommunicerar verbalt vill jag veta hur pedagogerna ser på

kommunikation och hur olika sätt att kommunicera tar sig uttryck på deras avdelning.

Så här svarar Kerstin på frågan vad hon anser att kommunikation är:

–kommunikation e, kommunikation me mun, de kan va kommunikation med vi jobbar mycke

i mönster å och har jobbat mycke me små stenar och gjort olika mönster på papper de e en

sorts kommunikation, man kan kommunicera me pennor å papper kan man och målningar

hur man associerar till saker å ting, de e ganska många olika variationer på kommunikation

(Kerstin, 2017-03-30).

Det Kerstin uttrycker är att kommunikation kan både ske verbalt men även genom estetiska

uttrycksformer där kommunikation uppstår kring associationer.

Så här säger hon vidare när jag frågar om det finns barn på deras avdelning som kommunicerar på

andra sätt än verbalt:

–ja de gör ju alla förstås, använder kroppsspråk, vi märkte de jätte tydligt när dom just höll

på å göra mönster på stora svarta papper,  när man efteråt frågade om de här mönstret som

dom hade suttit å byggt länge, så när dom skulle berätta om mönstret så vare ofta dom

använde kroppen, när dom ville berätta, ja vet inte om dom tyckte att de va svårt att dom

kanske eller ja fick känslan av att de blev viktigare att visa med kroppen, när man har gjort

nå abstrakt (Kerstin, 2017-03-30).

Det Kerstin uttrycker här är att alla barn även om barnen har ett verbalt språk använder sig av

kroppsspråk i olika situationer när något behöver förtydligas, vilket blir tydligt i exemplet hon ger

då barnen tar till kroppsspråket för att beskriva något som är abstrakt.

Så här uttalar sig Lena om hur barn uttrycker sig med kroppsspråk.

–men de e inte alltid man förstår va han menar å då måste han få visa, antingen så visar

han me kroppen eller så kan han ta en i handen å så går han å så visar han å pekar, å då

förstår man (Lena, 2017-03-30).

Lena uttrycker att när det verbala språket inte är tillräckligt så förmedlar sig barnet genom att visa

vad det vill.
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Så här säger Kerstin:

–jag tänker att de kan ju va såna saker också att när man inte själv riktigt bekväm så vill

man visa, ta hjälp av kroppen för å ja för å förtydliga också för sig själv, de kom ja på nu de

kan ju va såna saker också som gör att man, ja tror dom använder de som en strategi ja, för

att ja ska inte missförstå nånting (Kerstin, 2017-03-30).

Kerstin utrycker att kroppsspråk är en strategi man kan ta till när man inte är bekväm med ett ord

eller begrepp för att förtydliga dels för den man vill förmedla sig till men även för sig själv.

Analys

Pedagogerna på förskolan Gullvivan uttrycker att kommunikation kan ske på fler sätt än med ett

verbalt språk. De ser att kroppsspråk används om man behöver förtydliga sig eller om man ska

beskriva något som är abstrakt eller att man inte är bekväm med ett visst ord eller begrepp även om

man har ett verbalt språk i övrigt. Jag tolkar det som att kroppsspråket blir ett redskap eller verktyg i

barnens kommunicerande för att i en strävan att göra sig förstådd ersätta de ord som saknas. 

Pedagogerna ser också att kroppsspråket blir ett hjälpmedel för barn som inte har ett verbalt språk

för att kunna förmedla sig med, samt att det kan vara en strategi när man inte känner sig bekväm

med ett ord eller begrepp. Säljö menar att kunna förmedla sig (vilket här sker med kroppsspråk) är

en förutsättning för att man ska kunna känna delaktighet och för att kunna framföra sin vilja samt

förutsättning för att kunna tillägna sig och dela kunskaper och erfarenheter med andra (Säljö, 2014,

s. 82).

Pedagogerna uttrycker även att kommunikation kan ske genom estetiska uttrycksformer och att

kommunikationen då uppstår genom associationer. Så som Sheridan m.fl. menar att

intersubjektivitet skapas i samspel genom att man etablerar en gemensam definition om det man gör

(Sheidan m.fl. 2011, s. 123). Jag tolkar det som att i strävan av att det ska skapas intersubjektivitet

mellan pedagoger och barn och även barn och barn så uppstår kommunikation både verbal och icke

verbal. 

6.2.3. Samtalet i ett språkutvecklande arbete

När jag frågar pedagogerna på förskolan Gullvivan om hur de arbetar språkutvecklande så
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framkommer det att de jobbar mycket med samtal och samtalande i olika former. Dels i formella

sammanhang så som boksamtal men även till stor del i informella sammanhang så som i leken eller

vid matsituationer. 

Så här säger Kerstin:

–sen tycker jag under våra aktiviteter så tillåter vi att barnen pratar mycke att vi, man går

ett steg tillbaks ibland å låter barnen prata å att dom pratar me varandra, vi känner också

när vi sitter å äter att istället för att dom bara pratar till en vuxen så försöker vi att man

pratar till barn barn,  att man försöker lära barnen att man kan prata med varandra, inte

bara använda en vuxen utan man pratar me den som sitter närmast, eller sådär, vi tänker

lite medvetet om att vi sätter barn i samtal å hur dom samtalar (Kerstin, 2017-03-30).

Det Kerstin uttrycker är hur de medvetet arbetar föra att barnen ska ha vana att vända sig till

varandra i samtal. Det är inte nödvändigtvis en vuxen som ska leda samtalet utan barnen

uppmuntras att ta egna initiativ i samtal.

Lena uttalar sig så här om hur de utmanar barnen i samtalet:

–vi också blivit mer medvetna om när vi har gått den här kursen, vi ha lärt oss där å lyssna

och vad barn pratar å hur dom pratar om dom bara pratar om samma sak eller småsaker

eller bara frågar å inte ställer nån motfråga utan bara accepterar svaret, eller om man

frågar vidare, vi vill liksom att barnen ska berätta mera, kanske inte bara om dom frågar

mig nånting så vill ja att dom ska fråga en fråga till, alltså så att dom fördjupar sina frågor

lite (Lena, 2017-03-30).

Det Lena uttrycker är hur de medvetet lyssnar på hur barnen samtalar för att kunna utmana dem att

utveckla sitt samtalande.

Så här uttalar sig Kerstin om hur dom kan utmana barnen i att samtala:

–nåt som dom tycker om å prata om, samtala alltså, som dom gillar, som fångar dom, de

kan va de kan ju va va som helst egentligen eller att dom vill berätta nånting, dom har en

idé om nånting (Kerstin, 2017-03-30).
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Det Kerstin uttrycker är vikten av att se till barnens intressen och det som är meningsfullt för barnen

för att de ska hitta lusten till att samtala.

Pedagogerna utrycker sig också om hur de arbetar med samspel barnens samtalande.

Så här säger Lena:

–ja att dom blir lyssnade på, att dom också lyssnar, både lyssnar och blir lyssnade på och

får tid att prata (Lena, 2017-03-30).

Hon uttrycker här hur viktigt det är att lära sig samtalets former. Att det är viktigt att känna sig

lyssnad på men också att det är viktigt att lära sig lyssna på andra samt att man ger varandra tid att

då säga sin mening.

Så här uttalar sig Kerstin kring samspel i samtal:

–vi har ju nåra som kan väldigt mycke men som e väldigt tysta å dom får man ju hjälpa lyfta

fram, å dom här som pratar hela tiden dom får man liksom stoppa, å säga så här ”nä nu får

du vänta för nu vill hon säga nåt” eller ”han säga nåt”, de e nåra som man måste lyfta å de

jobbar vi ju me när vi sitter, typ vid matsituationer, jätte viktigt att alla får prata eller när

man sitter i en samling eller nåt möte, så att dom som verkligen pratar som kan väldigt

mycke dom får man ju hejda, så att man får lyfta dom andra (Kerstin, 2017-03-30).

Det Kerstin uttrycker är hur de medvetet jobbar med turtagning i samtal samt att pedagogens roll

blir att styra så att alla får utrymme att uttrycka sig. 

Jag frågar pedagogerna hur de förmår att möta alla barnen i samtal och Kerstin svarar så här:

–man tror att de e självklart att ja pratar me alla fyrtiotre barn men de gör ja ju inte, ja ser

dom å ja tar på dom varje dag, men kanske inte har längre samtal me dom varje dag mer än

att ”gå å klä på dig i hallen” eller ”gå å sätt dig på stolen” eller, men de e svårt, man kan

inte ha de med fyrtiotre barn, inga längre samtal i alla fall (Kerstin, 2017-03-30).

Kerstin uttrycker sig om förutsättningarna för att som pedagog delta i barnens samtal i stora

barngrupper och att det är en omöjlighet att som enskild pedagog möta alla barn i samtal under en

dag även om ambitionen är det. Ofta så tilltalas barnen med korta kommandon som inte förutsätter

en dialog utan barnen förväntas bara möta pedagogen i handling.
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Analys

Då barnen på förskolan Gullvivan har goda verbala förutsättningar så har samtalet en viktig del i ett

språkutvecklande arbete. Samtalande sker i alla dagens aktiviteter och rutiner samt i leken vilket ger

både formella och informella samtal. De formella samtalen sker i de pedagogstyrda aktiviteterna

och de informella vid exempelvis matsituationer eller när barn aktivt söker upp en pedagog för att

dela erfarenheter och tankar. Gjems menar att tillägnandet av språket sker som ett resultat av barns

möjlighet att delta i olika samtalskontexter och att barnets kognitiva, kulturella och sociala

kunskapsstrukturer verkar i kombination med att det möter ökade språkliga krav på organisering av

ord  samt i de erfarenheter de gör  i de samtalskontexter som sker (Gjems, 2011 s. 45). Jag tolkar

det som att pedagogerna ser betydelsen av samtalets språkutvecklande egenskaper samt att samtalet

blir ett pedagogiskt verktyg i att utmana de redan verbala barnen där de befinner sig i deras

språkliga utveckling. 

Då barngruppen är stor finns inte förmågan hos pedagogerna att möta alla barn i samtal varje dag,

vilket gör att barnens samtalande och deras färdigheter i samtalande utvecklas i interaktion med

varandra. Barnen uppmuntras att ta egna initiativ i samtalande och att samtala med varandra.

Pedagogerna uttrycker att de medvetet tar ett steg tillbaka. Barnen uppmuntras att ta plats men även

att samspela och lära sig att lyssna på varandra. Pedagogerna uttrycker att deras primära uppgift är

att träna barnen i samtalsfärdigheter så som turtagning, samt lyssna på och ta andras perspektiv

vilket är viktiga förmågor i barnens samtalsutveckling och därmed språkliga kunskaper. Gjems

menar att tillägnandet av språket sker som ett resultat av social interaktion samt kunskapsstrukturer

som barnet har erövrat vilket verkar i kombination med att barnet möter ökade språkliga krav på

organisering av ord samt erfarenheter i sociala samtalskontexter (Gjems, 2011 s. 45). Hon menar

att i och med att barn lär sig ord som representerar meningsinnehåll som de delar med andra och

samtalsfärdigheter som utvecklar ordkunskapen så utvecklas barnets samtalande. (Gjems, 2011, s.

66). Jag tolkar det som att då barnen uppmuntras att interagera med varandra i sitt samtalande så

utvecklas språket genom att det sker ett utbyte av ord barnen emellan i sammanhang som är

meningsfulla för dom och att använda språket i.

Pedagogerna deltar aktivt i samtalen genom att lyssna på hur barnen samtalar för att på så vis kunna

utmana dem att utveckla sitt samtalande genom att ställa relevanta frågor. Liberg menar att i den

vuxnas respons och interagerande i barns kommunicerande som sker är det viktigt att bemöta barnet

som en kompetent samtalspartner som har något meningsfullt att förmedla, i det mötet byggs det
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språkliga självförtroendet hos barnet  (Liberg, 2010, s. 78). Pramling Samuelsson & Sheridan menar

också att sådana förväntningar innebär att man som pedagog tar till vara på och inte underskattar

barnets frågor och det som är meningsfullt för dem genom att inte använda nya ord och rätt begrepp

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s. 81). Jag tolkar det som att pedagogerna ser att deras

deltagande och deras förväntningar på barnens samtalande genom ett kommunikativt interagerande

är betydelsefullt, vilket sker genom att skapa samtal i meningsfulla sammanhang kring ämnen som

intresserar barnen. Pedagogernas kommunikativa interagerande i meningsfulla sammanhang  ger

barnen drivkraft att vilja uttrycka sig.

6.2.4. Relationellt förhållningssätt 

Även på förskolan Gullvivan framträder betydelsen av ett relationsskapande arbete när jag ställer

frågor kring hur de arbetar med språkutveckling och när de förmår att möta barnen i samtal.

Så här svara Kerstin på frågan hur de jobbar med språk och språkutveckling.

–vi lyssnar mycke på va`rom pratar om, vi går in å e intresserade av va de är dom pratar

om, vi frågar mycke, å såna e vi alla pedagoger att vi tycker att de e viktigt att sätta oss in i

barns situation (Kerstin, 2017-03-30).

Kerstin uttrycker här vikten av att ha ett intresserat förhållningssätt till barnens erfarenhetsvärldar,

att sätta sig in i vad barnen talar om.

Så här uttrycker hon sig om hur hon interagerar med barn:

–de e de man vill lyssna lite på också när man sätter sig så där, hur dom samtalar me

varandra om dom kan, ja ”nu tycker ja att vi ska bygga så här” å får båda två bestämma

eller ere bara en som bestämmer å ere ok för den andra för de kan man oftast höra på

röster å sånt om dom e liksom överens, de gör kanske ingenting att de en som bestämmer å

den andra bygger på de som den tycker, (Kerstin, 2017-03-30).

Kerstin uttrycker här hur hon ser vikten av att ha ett inlyssnande förhållningssätt till barns

förhandlingar i lek. När man känner barnen kan man höra på deras röster om det är något de förmår

att lösa själva.
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Jag frågar Kerstin om hon anser att hon har förmågan att möta varje barn i samtal under en dag då

svara hon så här:

–bland går man förbi nåt barn å känner, dig har ja inte pratat me nästan, då kan man gärna

säga några ord liksom, ”hej, dej har ja inte vart så mycke hos i dag” eller så där att man

poängterar de, för man vill ju att barnen ska känna att de här e deras miljö, man vill att

dom ska känna att här hör jag hemma å här kan ja vara som ja vill bara, å kunna känna sig

trygg å glad å kunna säga de man vill, å då vill man också visa att man som pedagog

lyssnar och e intresserad verkligen av varje barns person (Kerstin, 2017-03-30).

Kerstin uttrycker här att det är viktigt för henne att varje barn känner sig sedd och hur viktigt det är

för att barnen ska känna sig trygga för att våga ta plats och våga uttrycka sig och säga vad man vill. 

Lena säger så här om hur de ser på barnens kompetenser:

–man lyfter ju varandra hela tiden så, å där tycker ja vi jobbar ganska bra, mycke med sån

”men du ja vet en som kan de där jätte bra gå å fråga den” å de liksom aldrig nå problem

för den vet ju, ja e bra på de här ja hjälper gärna dig,  å de gäller ju för våran som inte

pratar, vi vet att han e jätte bra på de ”gå å fråga honom” å då lyfter man honom, att man

måste se va dom e bra på, va e han bra på, va e hon bra på (Lena,  2017-03-30).

Lena uttrycker här hur dom arbetar medvetet med att se och lyfta barnens kompetenser och att det

är ett arbete som involverar barn som inte har det verbala språket fullt ut.

Analys

Pedagogerna på förskolan Gullvivan uttrycker att de tycker att det är viktigt att barnen känner sig

sedda även om de enskilt inte har förmågan att möta alla fyrtiotre barn under en dag. Det kan räcka

med en kommentar eller ett hej. Pedagogerna uttrycker också att det är viktigt att visa intresse för

varje barns person och att lyssna och vara intresserad av deras erfarenhetsvärldar. Juul & Jensen

menar att relationell kvalitet bygger på ömsesidighet det vill säga en subjekt-subjektrelation

pedagoger och barn emellan  (Juul & Jensen, 2003, s. 120). Jag tolkar det som att pedagogerna

anser att de strävar efter då de lyfter barnens individuella kunnande och deras styrkor i gruppen. Ett

arbetssätt som kräver att pedagogerna känner barnen och kan se deras styrkor och svagheter.
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Pramling Samuelsson & Sheridan menar att det är en förutsättning för barns lärande och

språkutveckling att det skapas en ömsesidighet i samtal (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s.

80). Pedagogerna förväntar sig att barnet har något intressant att säga och barnen på avdelningen är

något att räkna med och de får möjligheten att växa i sig själva och i sitt språk genom att

pedagogerna ger utrymme för barnens specifika förmågor och kunskaper och ger dom värde.

6.2.5. Slutsats

Förskolan Gullvivan är en förskola som ligger i ett område där många av föräldrarna är

högutbildade och de flesta har jobb. De flesta barnen på avdelningen är väldigt verbala och har en

bra svenska och det är det svenska språket som är norm. Avdelningen med fyra- till fem åringar

består av en grupp på  fyrtiotre barn och fem pedagoger vilket gör att det är en omöjlighet för

pedagogerna att enskilt möta varje barn i samtal under en dag. Dessa förutsättningar gör att gruppen

blir en viktig resurs i det språkutvecklande arbetet. Det sker genom att man ser ett värde i att lyfta

barnens kompetenser samt att man ser värdet i det samspel som sker i leken. Även om barngruppen

är verbal  så ser pedagogerna att ickeverbal kommunikation tar sig uttryck på olika sätt. Dels genom

ett barns väg mot verbal svenska i sin vilja att göra sig förstådd. Men även i situationer då barn som

har ett verbalt språk upplever att de behöver förtydliga ord och begrepp som de inte känner sig

bekväma med eller när de ska beskriva något som är abstrakt. Då gruppen är verbal på en hög nivå

så har samtalet stor betydelse i det språkutvecklande arbetet vilket sker genom att barnen utmanas i

sin samtalsfärdigheter. Och pedagogernas del i samtalandet är medvetet avvaktande med intention

att stötta då samtalsfärdigheterna inte räcker till eller i att alla ska få ett så likvärdigt talutrymme

som möjligt.

7. Diskussion

Syftet med min undersökning är att få insyn i hur pedagogerna arbetar för att barnen ska utvecklas i

sitt språk på lika villkor, samt vilka skillnader och likheter som kan urskiljas i det språkutvecklande

arbetet på två förskolor med skilda socioekonomiska förutsättningar. Jag ville få en förståelse för

hur det språkutvecklande arbetet kan se ut på förskolor med skilda förutsättningar, hur arbetar man

och vilka strategier använder man beroende på vilka förutsättningar barnen har? Jag ville belysa

kommunikationens och samtalets betydelse i en språkutvecklande kontext, då barn har olika
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förutsättningar och strategier i sin väg mot en verbal svenska. Jag ville även belysa hur pedagogerna

väljer att bemöta barnen i deras kommunicerande och tar tillvara på barnens kommunikativa

initiativ i det språkutvecklande arbetet. Mitt intresse för hur språkutveckling genom kommunikation

och samtal tar sig i uttryck i olika förskolor grundar sig i en en diskussion om hur likvärdigheten i

förskolan ser ut och jag ville därmed få en inblick i vilka skillnader och likheter man kan se utifrån

två fallstudier samt vilka förutsättningar som ligger till grund för dessa skillnader och likheter.

I mitt resultat kan jag se att jag besvarar mina forskningsfrågor utifrån de teman jag har valt ut och

jag kommer här med titta på de skillnader och likheter som som kan urskiljas i resultaten.

7.1. Gruppsammansättning

Jag kan utifrån resultaten urskilja att de gruppsammansättningar som blir i respektive förskola

speglar hur området kring förskolan ser ut. De socioekonomiska förutsättningar familjerna i

området har samt till vilken grad de har tillägnat sig det svenska språket har betydelse för de

förutsättningar och utmaningar som respektive förskola står inför. 

Förutsättningarna på de förskolor som jag presenterar i min studie skiljer sig tydligt åt då förskolan

som jag presenterar som Blåsippan enbart har barn som har ett annat modermål än svenska och

förskolan som jag kallar Gullvivan har en mindre andel barn som har annat modersmål än svenska

men där alla barn utom ett kan förmedla sig på bra svenska. Det jag kan se framkommer i dessa

skillnader är på vilket sätt det språkutvecklande arbetet kommer till uttryck på respektive förskola.

7.2. Skillnader och likheter i det språkutvecklande arbetet

På förskolan Blåsippan har man ett tydligt språkutvecklande arbetssätt där pedagogerna ser vikten i

att ge ord betydelse genom att placera dem i många olika sammanhang samt utveckla barnens

färdigheter i språk genom samtal. Samtalen sker i både formella och ickeformella sammanhang men

de formella sammanhangen är tydligt utformade genom boksamtal och pedagogstyrda aktiviteter.

Samtalen initieras till stor del utav pedagogerna då ålder, samt barnens språkkunskaper, har

betydelse för hur stort deltagande i samtalet barnet kan ha. 
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På förskolan Gullvivan är det språkutvecklande arbetet inte lika tydligt formulerat men det som är

intressant utifrån de resultaten är att pedagogerna samtidigt har väldigt höga förväntningar på

barnens språk och på deras förmåga att språka med varandra och att samtalet och samtalande utgör

en stor del utav deras verksamhet. Då gruppen är verbalt stark så sker det språkutvecklande arbetet

genom att träna samtalsfärdigheter, så som turtagning och att ge varandra utrymme, samt lyssna på

varandra. 

Det kan diskuteras utifrån Anne Kultti som kommer fram till att de lärarledda gruppaktiviteterna

med fokus på användning av språk varierar i sin struktur och organisation på de förskolor som hon

studerat. Hon menar att det tyder på att barnen erbjuds olika möjligheter till deltagande, vilket får

betydelse för barns språkliga och kommunikativa utveckling (Kultti, 2012, s. 168).

Min slutsats utifrån vilka arbetssätt och strategier pedagogerna anser som viktiga i ett

språkutvecklande arbete är att samtalet har betydelse oberoende av vilken språklig nivå barnen

befinner sig på då barnet kan delta utifrån de kommunikativa färdigheter de besitter. Det viktiga är

att barnen kommer i meningsfulla sammanhang för samtal och att pedagogerna organiserar för och

deltar i samtalen i relation till hur stort stöd barnen behöver i sitt samtalande. 

7.3. Skillnader och likheter i pedagogernas förväntningar på barns samtalande

I mina resultat kommer jag även fram till att förväntningarna på barns samtalande är höga på de

respektive förskolorna men de tar sig olika uttryck.

På förskolan Blåsippan där alla barn har ett annat modersmål än svenska samt att åldern på barnen

som pedagogerna representerar varierar, är det verbala språket på svenska inte en självklarhet. Jag

kan urskilja i mina resultat att pedagogerna möter barnen i samtal utifrån de kommunikativa

förmågor de besitter. Genom att vara närvarande och uppmärksamma på när kommunikation sker

för att kunna möta upp barnen med verbala tolkningar och initiativ som för samtalet vidare. För att

kunna tolka barnet har det relationella i arbetet med barnen stor betydelse då pedagogerna behöver

känna till barnets vanor och beteenden för att kunna besvara barnets initiativ på ett så bra sätt som

möjligt. Ju större kännedom pedagogerna har om barnet desto tydligare framträder

kommunikationen dom emellan. Även barnen måste känna trygghet till pedagogerna för att våga
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uttrycka sig. 

På förskolan Gullvivan tar sig dom höga förväntningarna på barns språk i samtal helt andra uttryck

då barnen är väldig verbala och majoriteten använder sig primärt av det svenska språket. Samtalet

blir därmed en viktig del i det språkutvecklande arbetet genom hela dagen. Då barngruppen är stor

så blir det en omöjlighet för pedagogerna att möta alla barn i samtal under en dag vilket ger att

förväntningarna på barnens förmåga till samtal med varandra får stor betydelse. Pedagogerna

uttrycker att det är viktigt att det är högt i tak i gruppen för att alla barn ska vilja och våga ta plats i

den språkliga utväxling som sker. Deras deltagande i barnens samtalande blir först och främst för att

ordet ska bli så jämt fördelat som möjligt, samt att påminna barnen att lyssna till varandra och ta

varandras perspektiv. Men även för att stötta barnen i hur de ska föra samtalen vidare när deras egna

samtalsfärdigheter inte räcker till.

Det här kan diskuteras utifrån Bae som menar i sin studie att ett pedagogernas ömsesidiga

bemötande i dialog med barn ger ett klimat för samtal mellan barn och pedagoger och skapar

relationella förutsättningar för barn att uttrycka sina åsikter och sin rätt att delta. Det ömsesidiga

bemötandet i dialog skapas enligt Bae i närvarande pedagoger, tolerans för misstag och viljan att

erkänna missuppfattningar, relativt få slutna frågor samt förmågan att utrycka känslor och en lekfull

attityd. Hon menar att när dessa förutsättningar dominerar skapas förutsättningar för att både barn

och vuxna ska bidra (Bae, 2012, s. 65).

Min slutsats utifrån hur pedagogerna beskriver deras förväntningar på förskolebarnens samtalande i

ett språkutvecklande arbete är att pedagogernas förväntningar är höga oberoende av vilka

förutsättningar för en verbal dialog barnen har. Det som har betydelse för om det ska bli ett samtal

är pedagogernas förväntningar på att barnen kan delta. Och att pedagogernas relationella

förhållningssätt är betydande för att kommunikation ska kunna ske på lika villkor.

7.4. Skillnader och likheter i  syn på barns kommunikativa resurser

I mina resultat kommer jag fram till att pedagogerna ser betydelsen av barns olika kommunikativa

resurser i ett språkutvecklande arbete och att de tas tillvara på olika sätt. Det framkommer också att
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betydelsen av barns möjligheter till att kommunicera på olika sätt blir tydlig när man ser till barn

med annat modersmål än svenska och deras möjligheter till att delta i en miljö där det svenska

språket är den gemensamma kommunikationsformen.

På förskolan Blåsippan har alla barn ett annat modersmål än svenska. Pedagogerna uttrycker att det

svenska språket som kommunikationsform är viktigt då förskolan kanske är den enda

svenskspråkiga miljö som barnen deltar i. Men de ser också betydelsen i att barnens modersmål får

en naturlig plats i arbetet med att utveckla både det svenska språket men också modersmålet, då det

gynnar barnens identitet och tillägnande av ett nytt språk. Pedagogerna på Blåsippan har en stark

ambition att möta barnen i deras olika kommunikativa uttryck så som kroppsspråk, skapande och ett

annat modersmål. Men det som är intressant utifrån resultaten är att pedagogerna upplever att det

inte är oproblematiskt att använda sina egna språk som de behärskar utöver det svenska, då det inte

finns en förståelse från ledning och övrig personal. Det väcker frågor kring hur man ska se på den

svenskspråkiga förskolan som norm då verkligheten många gånger ser ut på ett annat sätt. 

Kultti menar att svenska som normspråk kan leda till att kommunikation på andra modersmål

marginaliseras. Kultti framhäver att avsaknad av uppmärksammande och inkludering av barns

modersmål i verksamheten väcker frågor om hurvida det leder till ojämlika möjligheter till språklig

utveckling i förskolan (Kultti, 2012, s.178). 

På förskolan Gullvivan där det dominerande språket är svenska sker kommunikation med andra

resurser för det enda barnet i det här fallet som inte förmår att förmedla sig på svenska då

modersmålsläraren blir den enda som kan kommunicera på barnet modersmål. Här blir den verbalt

starka barngruppen samt barnets förmåga till lek och socialt samspel de resurser som bidrar till

barnets förmåga att delta och förmedla sig. Pedagogernas uppmuntran till barngruppen att tolka de

kommunikativa initiativ som barnet i fråga uttrycker, genom exempelvis kroppsspråk, samt barnens

förmåga tolka varandras lekinitiativ blir det här barnets väg in i det svenska språket.

Det bekräftas av Kultti som menar att den sociala ordningen på förskolan genom vänskapsrelationer

skapar viktiga villkor för språklig och kommunikativ utveckling (Kultti, 2012, s.170). Hon menar

vidare att de kommunikativa processer som sker i barns lek bygger på att barn uppfattar varandras

initiativ och bygger vidare på dem, handlingar i leken förändras när de möter andra önskemål och
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intentioner än sina egna. Hon menar att barn i samarbete lär språk av varandra oberoende av

språkkunskaper eller ålder (Kultti, 2012, s.171).

Min slutsats utifrån frågeställningen; Vad är pedagogernas syn på barns olika sätt att kommunicera i

ett språkutvecklande arbete? Är att det finns starka ambitioner i att ta tillvara på barns

kommunikativa förmågor i en strävan att utveckling i språket ska ske, vilket sker utifrån de resurser

barnen besitter och tar till i sin strävan att förmedla sig och bli delaktiga. 

7.5. Likvärdighetsperspektiv

Här vill jag nu diskutera mina resultat utifrån ett likvärdighetsperspektiv så som Vetenskapsrådet

definierar det.

Mina resultat visar att då förutsättningarna skiljer sig åt på de respektive förskolorna så ger det

också att det språkutvecklande arbetet skiljer sig. Beroende på vilka strategier i det

språkutvecklande arbetet pedagogerna väljer att arbeta utifrån så får barnen olika erfarenheter av

språk och språkanvändning. Men det jag kan urskilja från mina resultat är att om det

språkutvecklande arbetet utgår ifrån de kommunikativa förutsättningar barnen har på de respektive

förskolorna så ger det ett likvärdigt arbetssätt då varje barn få möjlighet att tillägna sig språket

utifrån sin egna premisser samt utifrån en nivå strax över där de befinner sig. Det bekräftas av

Sheridan m.fl som i sin undersökning menar att god kvalitet i förskolans språkutvecklande

aktiviteter karaktäriseras utav ömsesidig, hållbar och utmanande kommunikation. Där pedagogerna

använder sig utav ett och nyanserat tal och skriftspråk och uppmuntrar både till ett uttrycksfullt och

nyanserat språkbruk och till olika kommunikationsformer (Sheridan m.fl. 2009, s. 86). Deras

resultat för god kvalitet i förskolans språkutvecklande arbetet är också det som pedagogerna i min

undersökning ser som viktiga strategier för att barnen ska få så goda förutsättningar som möjligt att

utvecklas i sitt språk där de befinner sig. 

Min undersökning kan bidra med att belysa att utifrån Vetenskapsrådets definition av likvärdighet

och Sheridans m.fl. resultat av vad god kvalitet i förskolans språkutvecklande arbete är. Så har

barngruppens sammansättning utifrån sociokulturella förutsättningar inte så stor betydelse om man
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ser till hur pedagogerna väljer att utforma sitt arbete utifrån den barngrupp man har. Det som skiljer

sig är den insats som krävs av pedagogerna på de respektive förskolorna då förskolan Gullvivan har

resurser för det språkutvecklande arbetet i gruppens starka kommunikativa egenskaper, medan på

förskolan Blåsippan krävs ett större interagerande arbete samt ett nära stöttande arbete i från

pedagogerna.

8. Metoddiskussion

Studien är en fallstudie gjord för att få en inblick i hur det kan se ut på förskolor med skilda

förutsättningar. Den är därmed inte generaliserbar på Sveriges förskolor i stort för det krävs en

större studie men det ger en bild av hur det kan se ut.

Då studien enbart är gjord med intervjuer av pedagoger bygger den enbart på pedagogernas

uppfattningar. Jag hade kunnat göra studien genom observationer för att för att kunna skapa mig en

uppfattning om hur pedagogerna agerar i den dagliga verksamheten. 

I en större studie hade observationer av deras arbete gett en kompletterande bild till den bild som

framkommer i intervjumaterialet.

De problem som uppstod under arbetets gång var att det var svårt att få förskolor att ställa upp som

stämde in på mina urvalskriterier, samt att det blev problem med att få flera pedagoger att ställa upp

på en och samma förskola. Därav fick jag kompromissa i mitt urval av pedagoger. I mitt urval av

pedagoger till mina intervjuer hade jag tänkt mig att intervjua både barnskötare och förskollärare för

att på så sätt få en så bred bild som möjligt av pedagogernas uppfattningar. Med ett sådant urval

tänkte jag mig att inte bara få träffa de pedagogerna som har särskild kompetens i språk och

språkutveckling. Men då det inte var så lätt att få pedagoger att ställa upp så fick jag ta de

pedagoger som hade möjlighet, av vilka de flesta gick samma utbildning i svenska som andra språk.

Men som jag ser det så är det inget som har påverkat mitt resultat.

I en vidare forskning skulle det vara intressant att få ta del av en större studie som skildrar vad

skillnaderna i förskolans kvalitet får för konsekvenser och vad det språkutvecklande arbetet kan ha
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för betydelse i strävan mot en likvärdig förskola.

Det skulle också vara intressant med en studie som undersöker hur flerspråkiga pedagoger kan

använda sin kompetens i ett annat språk än svenska i det språkutvecklande arbetet med barn som

delar ett gemensamt språk.
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10. Otryckta källor

Intervjuperson 1. 2017-03-28, Intervjutid: 31:57
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Materialet finns i författarens ägo.
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11. Bilagor

Intervjuguide

Inledande frågor

Namn och ålder? (Namn är inget jag kommer att skriva ut)

Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom förskolan?

Har du någon extra kompetens i språkutveckling?

Talar du några fler språk än Svenska?

Har du användning av ditt/dina andra språk i det språkutvecklande arbetet? (Ja) På vilket sätt då?/

(Nej) Varför då?

Barngruppen

Vad är det för ålder på barnen som du arbetar med?

Hur stor andel av barnen i gruppen har ett annat språk än Svenska? (på ett ungefär)

Språkutvecklande arbetsätt

Vad anser du att barnen ligger på för språklig nivå för sin ålder på er avdelning?

Hur skulle du beskriva att ni arbetar med språk och språkutveckling på er avdelning?

Vad tycker du är viktigast för att barnen ska kunna utvecklas i sitt språk.

Hur yttrar det sig i er verksamhet? Kan du ge ett exempel på en typisk situation?
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Samtalet

Vad är samtal med barn för dig?

I vilka situationer samtalar du med barn?

Hur kan ett sådant samtal yttra sig?

Hur många barn anser du att du har förmågan att möta i samtal under en dag? Varför ser det ut så?

Vilken betydelse anser du att samtalet har för att barnet ska utveckla sitt språk? 

Kommunikation

Vad är kommunikation för dig?

Finns det barn på din avdelning som kommunicerar på andra sätt än på verbal svenska. (Har du

någon annan erfarenhet av sådana barn?) Kan du ge exempel på sätt som de kommunicerar?

Anser du att de barnen kan göra sig förstådda? (Ja) På vilket sätt då?/(Nej) Varför då?

I vilka situationer blir det svårt för de här barnen att göra sig förstådda?

Vad anser du är viktigt för att kunna stötta ett sådant barn så att de kan ta del av verksamheten på

samma villkor som ett barn som talar svenska?

Avslutande frågor

Finns det något du skulle vilja utveckla eller tillägga?

Kan jag kontakta dig om det är något jag skulle vilja få ytterligare klarhet i? ( Nummer /Mejl)

53



54


	Abstract
	1. Inledning och bakgrund
	1.1. Inledning
	1.2. Bakgrund
	1.2.1. Likvärdig förskola
	1.2.2. Läroplanen


	2. Tidigare forskning
	3. Teoretiska utgångspunkter
	3.1. Sociokulturellt perspektiv
	3.2. Kommunikativa resurser
	3.3. Intersubjektivitet
	3.4. Kommunikativ interaktion
	3.5. Samtal
	3.6. Samtalsfärdigheter
	3.7. Förväntningar
	3.8. Relationskompetens

	4. Syfte och frågeställning
	5. Metod och material
	5.1. Metod
	5.2. Urval
	5.3. Genomförande av materialinsamling
	5.4. Analysmetod
	5.5. Validitet
	5.6. Etik

	6. Resultat och analys
	6.1 Fallstudie förskolan Blåsippan
	6.1.1. Barn med annat språk än svenska
	6.1.2. Kommunikation på olika sätt
	6.1.3. Samtalet i ett språkutvecklande arbete
	6.1.4. Relationellt förhållningssätt
	6.1.5. Slutsats

	6.2. Fallstudie förskolan Gullvivan
	6.2.2. Kommunikation på olika sätt
	6.2.3. Samtalet i ett språkutvecklande arbete
	6.2.4. Relationellt förhållningssätt
	6.2.5. Slutsats


	7. Diskussion
	7.1. Gruppsammansättning
	7.2. Skillnader och likheter i det språkutvecklande arbetet
	7.3. Skillnader och likheter i pedagogernas förväntningar på barns samtalande
	7.4. Skillnader och likheter i syn på barns kommunikativa resurser
	7.5. Likvärdighetsperspektiv

	8. Metoddiskussion
	9. Referenser
	10. Otryckta källor
	11. Bilagor

