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Abstract:

The present thesis is about how preschool children develop their language skills. The purpose
is also to discuss how library and preschool can collaborate and in different ways together
help the children to achieve different skills and to use their first and second language in a
more appropriate way. The main problem identified from literature and own observations is
why library and preschool don’t collaborate to help young children to develop their language
skills? Which reasons are behind a lacking collaboration? What can be done to increase
collaboration between the library and the preschool? How can librarians and preschool
teachers use their different professional skills in the best manner to be able to help the
children to develop their skills in language acquisition? Is it possible to measure children’s
language skills and how can one decide what characterizes a good collaboration? We started
with a literature review and continued with collecting qualitative data by means of interviews
with people who worked as librarians and preschool teachers, who were supposed to
collaborate in a language oriented project.

We have chosen different language theories by well-known scientists and we have only
picked a few of them, which we considered relevant for the chosen topic. Preschool children
are very sensitive to language training, and could benefit a lot by means of professional
guidance by librarians and preschool teachers in collaboration. By means of collaboration an
increasing demand of services provided by libraries could be predicted. Both short term and
long term effect could be predicted. Enhanced language skills could be beneficial for future
success in school and working life. However, in the small empirical part of our study the
results were discouraging with respect to collaboration. It seems that a mutual collaboration
between library and preschool is rare rather than commonplace.

Nyckelord: Pedagogiskt samarbete, språkutveckling, tvåspråkighet, kommunikation,
bibliotek, förskola.
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1. Inledning
Nedan beskriver vi hur vi blev intresserade av ämnena som behandlas i denna
magisteruppsats. I första stycket redogörs för Charlottas intresse och i andra stycket redogörs
för Jennys.

Mitt intresse för barn och språk har utvecklats under flera år. Intresset grundlades under en
praktikperiod 1994 när jag studerade till förskollärare. När jag sedan själv började arbeta som
förskollärare hade jag stora visioner och idéer om hur jag ville arbeta med språk och litteratur
för att främja barns språkutveckling. Väl ute i arbetslivet insåg jag att det inte alltid var så lätt
att utveckla mina idéer, vilket berodde på en mängd olika saker. Jag arbetade i ett
mångkulturellt område där personalen i övrigt inte var lika intresserade av litteratur och språk
som jag. Det var långt att gå till biblioteket och rådande personalbrist försvårade
biblioteksbesöken, vilket innebar att vi sällan gick dit. Trots detta arbetade jag mycket med
högläsning och drama för att på detta vis underlätta barnens förståelse av berättelsens eller
sagans innehåll. Efterhand som barnen kände igen och förstod berättelsernas och sagornas
innehåll blev denna aktivitet uppskattad för alla inblandade. Under mina studier vid
bibliotekshögskolan i Borås har jag haft möjlighet att vidareutveckla mitt intresse. Jag har
dessutom under sommaren 2002 arbetat vid två mindre, kommunala folk/skolbibliotek.
Genom ovanstående erfarenheter har jag blivit väl medveten om vikten av samarbete mellan
olika verksamheter och svårigheter, som kan uppstå när det gäller kommunikation och
spridandet av information människor emellan. Med tanke på min begränsade erfarenhet är
risken att jag med min förförståelse kan komma att ha förutfattade meningar om våra
empiriska undersökningsresultat. Jag ska försöka genomföra uppsatsskrivandet med så neutral
inställning som möjligt (Charlotta).

Mitt intresse för just barns språkutveckling väcktes först i samband med att jag påbörjade
studierna i biblioteks- och informationsvetenskap, med avsikt att så småningom arbeta som
barn- eller skolbibliotekarie. Men mellanmänsklig kommunikation har alltid intresserat mig,
likaså har språkets möjligheter alltid fascinerat mig, inte minst i dess litterära form.  Jag har
tidigare läst konst- och litteraturvetenskap. Under mina studier på bibliotekshögskolan har
också mitt intresse för samarbete mellan olika verksamhetsområden förstärkts. De förutfattade
meningar jag har om både bibliotek och barnomsorg grundar sig i mångt och mycket på vad
jag snappat upp i samhällsdebatten och inte i lika stor utsträckning på egna erfarenheter.
Under uppsatsarbetets gång har jag påbörjat mitt arbete som yrkesverksam barnbibliotekarie
vilket gör att jag fått ytterligare (främst praktiska) erfarenheter som gett mig anledning både
att hålla fast vid och förändra mina uppfattningar. I massmedia har det förekommit och
förekommer en debatt om barns bristande kunskaper i det svenska språket. Detta har gjort mig
intresserad av hur människan lär sig och utvecklar sitt språk. (Jenny).

Information tenderar att bli mer lättillgänglig tack vare bl.a. teknikens utveckling och den
ökar också i omfattning. För att kunna tillgodogöra sig information är en god språklig
förmåga betydelsefull, menar vi.

1. 1  Ämnesval

Från början hade vi för avsikt att i vår undersökning studera bibliotekets och förskolans
insatser ur ett barnperspektiv. Efterhand kom vi fram till att omfattningen av arbetet skulle bli
för stort och vi blev tvungna att avgränsa vårt ämne.

Vi tror att hotet om nedläggningar av mindre bibliotek gör att biblioteken kan behöva utöka
sitt samarbete med andra institutioner för att nå ut till alla sina potentiella användare. Vi har
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därför valt att undersöka samarbetet mellan bibliotek och en annan institution. Vi valde
förskolan för att vi är intresserade av pedagogiska samarbetsprojekt, vilkas intentioner är att
underlätta barns språkutveckling. Utifrån studier av pedagogisk och psykologisk vetenskaplig
litteratur har vi insett att grunden till ett välutvecklat språk läggs redan i tidig ålder och
därigenom anser vi att förskolan lämpar sig väl för vår undersökning.

Vi har valt att undersöka samarbetet mellan bibliotek och förskola och deras eventuellt
gemensamma intentioner för att främja barns språkutveckling genom sitt pedagogiska arbete.

Tillgång till litteratur är en demokratisk rättighet. Barnkonventionen och andra regelverk
omtalar vikten av (och uppmanar det vuxna samhället) att se till barnens rätt; till
medbestämmande, till information och kulturell verksamhet för att nämna några exempel.
(Hammarberg 1997, s. 11-22  SOU 1997:116). Enligt Unescos folkbiblioteksmanifest skall
folkbiblioteken verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur genom att skapa
och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder, stimulera barns och ungdomars fantasi och
kreativitet, ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov
ta initiativ till sådan verksamhet (Unescos folkbiblioteksmanifest, 1994 s. 18).

1975 utarbetade SAB´s specialgrupp för barn- och ungdomsverksamhet följande tre specifika
målsättningar för barnbibliotek. Barnbiblioteket skall medverka till;

- att nå ut till alla barn,

- att skapa förutsättning för en gynnsam språklig utveckling,

- att skapa självständiga kritiskt tänkande människor med en rik fantasi och ett rikt
känsloliv. (Rydsjö 1994, s. 16)

Språk bör tas tillvara och stimuleras för att underlätta kommunikation och förståelse
människor emellan. Vi anser att det i ett sådant sammanhang är intressant att undersöka hur
bibliotek som kulturell institution tillsammans med förskola som pedagogisk institution kan
samarbeta för att berika barns/ungdomars språk.

Folkbibliotek har ett ansvar gentemot alla sina låntagare, inte minst de yngre. Därför anser vi
det vara av vikt att forskning bedrivs även vad gäller barns behov och läsning. Det har tidigare
skrivits magisteruppsatser om sexårsverksamhet och barnbokens användning i förskolan. Det
pågår också i skrivandets stund ett antal undersökningar som tangerar vårt ämne.1996 kom en
rapport från Statens kulturråd som diskuterade barnbokens ställning inom biblioteksväsendet
och barnomsorgen.

Det har skrivits magisteruppsatser om om barns språkutveckling och bibliotek tidigare, t.ex.
Boknalle vad är det? att uppmuntra barn och föräldrar till språkstimulerande aktiviteter av
Eva Eckerman1996, Förskola- och bibliotek, förskolorna som användare av och
samarbetspartner till biblioteken i Kalmar och Växjö  av Ylva Jacobsson och Karin
Tunerstedt 1996 samt ”Sexårsboken” i Mölndals Kommun, ett exempel på barnbokens
användning i förskolan av Marie Johansson 1999. Föreliggande uppsats skiljer sig på så vis
emot ovan nämnda magisteruppsatser eftersom vi har valt att behandla tvåspråkighet och
mångkulturella aspekter, vilket vi menar gör vår studie relevant. I den tidigare forskning vi
tagit del av och som tangerar vårt ämne behandlas oftast förskola och bibliotek separat. Under
tiden vi har skrivit vår magisteruppsats har det tillkommit fler magisteruppsatser som
behandlar tvåspråkighet och mångkultur t.ex. av Bergsmark och Rosajac vilka vi kommer att
ta upp senare i vår magisteruppsats.
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Barns språkutveckling och eventuellt samarbete med bibliotek kring denna är ett ämne inom
vilket det har förekommit och förekommer en debatt ur ett vetenskapligt perspektiv men även
inom media. De farhågor man hade i början på 1990-talet att bokläsandet helt skulle avstanna
har senare stabiliserats kring ca 40% bokläsande dagligen om man ser till hela befolkningen
och ca 60% när det gäller barn mellan 9-12 år ( Mediebarometern 2001, s. 92).

När information ska förmedlas till barn är den mellanmänskliga kommunikationen och
kontakten av särskild betydelse, eftersom barn håller på att utveckla sin språkliga förmåga och
behöver stöd från vuxna under en sådan process Vi kommer att göra en undersökning om hur
bibliotek och förskola tillsammans skulle kunna arbeta för att bidra till barns språkutveckling
och språkinlärning som ett led i en sådan process.

1.2 Syfte

Vårt syfte är att undersöka hur bibliotekarier och pedagoger kan utnyttja varandras
yrkeskompetenser i ett samarbete till fördel för språkutveckling, vilka praktiska och
pedagogiska metoder som skulle kunna vara tillämpliga för ett ökat samarbete, samt hur
innehållet i ett samarbete skulle kunna utformas. Vi vill utifrån olika teorier undersöka vilka
intentioner pedagoger och bibliotekarier kan ha för att tillsammans främja barns (0-5 år)
språkutveckling. Vi vill också undersöka huruvida ett samarbete är en berikande arbetsform,
och vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas, samt om ett samarbete kan bidra till en
gynnsam språkutveckling hos barnen.

1.3 Problemformulering

Vår problemformulering lyder:

Hur kan bibliotekarier och pedagoger utnyttja varandras yrkeskompetenser i ett samarbete för
att främja barns språkutveckling?

 1.4 Frågeställningar

Våra frågeställningar är

1.Varför och hur arbetar man med barns språkutveckling i åldern 0-5 år?

1.a Vilka pedagogiska metoder finns utvecklade för att främja barns språkutveckling?

1.b Hur arbetar man med Söderberghs fyra kategorier: förstå, tala, läsa och skriva på de
förskolor där vi genomfört vår empiriska studie?

2. Hur kan ett eventuellt samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger vad gäller
barns språkutveckling se ut?

2.a Vilka faktorer är väsentliga att ta hänsyn till för att skapa ett bra samarbete?

2.b Vilka möjligheter och svårigheter finns för att åstadkomma ett bra samarbete?

3. Vilka pedagogiska problem konfronteras personal inom förskola och bibliotek
med i samband med mångkulturella (flerspråkiga) barngrupper?

3.a Vad kan biblioteket tillföra vad beträffar metodik, litteraturval och information e.t.c.
i ett mångkulturellt sammanhang?
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2. Metod och arbetssätt
2.1 Metodologiska övervägande

Vi kommer att redovisa en rad olika teorier och har hämtat element ur dessa teorier som vi har
funnit vara relevanta i sammanhanget. (Yin 1994, s. 38). Det finns inte en teori som kan
beskriva och förklara hela problemkomplexet. Det vi i första hand får förlita oss på är
erfarenheter från litteraturstudier, olika teorier kring barns språkutveckling, samt samarbete
mellan olika yrkeskategorier vad  beträffar barns språkutveckling.

Vygotskijs och Piagets teorier är relevanta för vårt resonemang och vi kommer att redogöra
för valda delar av deras respektive teorier, men vi kommer inte att fokusera på dessa. För att
försöka få en så bred ansats som möjligt har vi tagit del av ett antal olika forskares material
och vi har jämfört dessa i viss mån. Vi har valt att fokusera på Söderberghs teorier, eftersom
hon har varit verksam under senare delen av 1900-talet. Hennes forskning bygger på
Vygotskijs och Piagets tankar, men hon har överfört och utvecklat dessa för att de ska bli mer
anpassade till svenska förhållanden.

Vi anser också att det är viktigt att lyfta fram framstående svenska forskare inom området för
lingvistik och barns språkutveckling, där Söderberghs forskning är ett exempel. Vi kommer i
första hand att genomföra denna studie ur ett vuxenperspektiv, men vi har valt att också ta
med källor som har försökt anlägga ett barnperspektiv, därför att vi anser att man ur ett
pedagogiskt perspektiv även bör beakta mottagarnas tankar kring ämnet. Dessutom anser vi
att för att kunna bidra med tankar, idéer och förslag till metoder, som ska gynna barns
språkutveckling måste vi ta hänsyn till målgruppen ifråga.

I första skedet av vårt arbete diskuterade vi möjligheten att genomföra en kvantitativ enkät för
att ta reda på om och hur bibliotekarier och pedagoger samarbetar, och sedan använda svaren
som underlag för vårt urval. Men vi valde att frångå denna metod, då vi insåg att det finns
andra metoder, som inte är lika tidskrävande och därför mer lämpade för denna studie.  Enligt
Trost (1993, s. 12) är det tidskrävande och kostsamt att sammanställa och genomföra en
enkätundersökning. En annan svårighet är en ofta undermålig svarsfrekvens. Avgränsning i
samband med enkäter är ett annat bekymmer som bör beaktas. Vi tror inte att våra resultat blir
missvisande för att vi använder oss av kvalitativ metod i form av intervjuer. Genom en
pilotintervju lärde vi oss också att det är bra med förhandskunskap om ämnesområdet,
samtidigt som detta kan utgöra ett hinder, eftersom det kan vara svårare att vara objektiv. Vid
provintervjun med en förskollärare insåg Charlotta att det fanns en svårighet i att hon har
arbetat som förskollärare tidigare. Det är lätt att komma in på minnen och annat
ovidkommande, som inte har med själva intervjun att göra. Samtidigt är det en fördel att hon
har erfarenhet av yrket, eftersom hon är insatt i förskolans arbetsmetoder. Provintervjun ledde
till en rad förändringar av intervjumallen. Vi vill att informanten skall komma mer till tals och
frågorna skall inte vara alltför styrda av oss utan mer öppna. Genomförandet och insamlandet
av material har skett med hjälp av en litteraturstudie, samt sex kvalitativa intervjuer vid fem
intervjutillfällen. Undersökningen kommer till största del att genomföras som en
litteraturstudie tillsammans med en empirisk del. Som exempel har vi valt ett
samarbetsprojekt som ska gynna barns språkutveckling i en större kommun. Vi har genomfört
en intervju med projektansvarig enhetschef samt tre medarbetare, en förskollärare, en
skolbibliotekarie och en lärarbibliotekarie Detta dels för att få en noggrann presentation av
projektet och dess syfte, men också för att få information från personal, som arbetar med
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projektets målgrupp – d v s nära barnen. Vi har också intervjuat en förskollärare som arbetar
på en förskola, där inget samarbete med bibliotek förekommer. Vi har även intervjuat en
förste bibliotekarie på biblioteket som ligger i samma bostadsområde som förskolan och som
inte heller ingår i något språksamarbete. Den bakomliggande anledningen till att intervjua
personal vid en enhet där inget samarbete förekommer är att personalen ifråga förmodas veta
mer om begränsande faktorer när det gäller samarbete än de som redan samarbetar. Ingår man
i ett samarbete kan informanten tendera att vara övervägande positiv i sina omdömen om
samarbetet (Yin 1994, s. 59).

Yin nämner en strategi, triangulering, som värdefull för att kontrollera validiteten i de data
som tas fram. Vi har i mindre skala försökt tillämpa trianguleringsprincipen genom att
utnyttja olika typer av informationskällor för att besvara de frågeställningar vi har formulerat.
För det första bär vi med oss en egen erfarenhet från förskola och bibliotek, som skapar
grundförutsättningarna för att ta sig an problematiken kring samarbete mellan bibliotek och
förskola. För det andra så ger en analys av den av oss valda litteraturen uppslag till såväl
ämnesval som frågeställningar. För det tredje så vill vi genom att genomföra intervjuer med
verksamhetsnära personer vilket ger de aktuella frågeställningarna en förankring inte enbart i
teorin utan även i praktiken. Dessa intervjuer avspeglar inte alla intressenter i biblioteks- och
förskolevärlden, och följaktligen inte alla de intressekonflikter som kan uppstå kring de frågor
som vi försökt besvara. De som saknas i detta sammanhang är, exempelvis, föräldrars och
skolledning och politikers syn på ett eventuellt samarbete mellan förskola och bibliotek. Även
barnens synpunkter är till stor del obeaktade i föreliggande uppsats.

Vi inser att vårt empiriska underlag är för litet för att vi skall kunna dra några generella
slutsatser. Resultaten blir inte generaliserbara, men vi tror dock att det kan vara intressant att
jämföra dessa med tidigare genomförda undersökningar inom området för språkforskning,
språkprojekt, samt samarbete mellan förskola och bibliotek. Utifrån den jämförelsen bör vi
komma fram till ett resultat, som äger viss relevans för fortsatt utveckling. Vi kommer att
skriva om barnens språkutveckling från 0-5 år vilket innebär att även den förspråkliga
utvecklingen som joller och kroppsspråk i viss mån är av intresse för denna studie. Vi
kommer inte att gå djupare in på området, eftersom det skulle göra denna uppsats alltför
omfattande. Vi kommer heller inte att behandla ämnen som dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)
eller hur språkutvecklingen ser ut hos barn med någon form av handikapp, eftersom det skulle
innebära att denna undersökning skulle bli alltför stor. Naturligtvis är detta omständigheter
som annars bör tas i beaktande. När det gäller tvåspråkighet kommer vi inte att behandla hur
situationen kan te sig för de barn som har två modersmål, d.v.s. att mamman talar ett språk
och pappan talar ett annat. Detta påverkar och har betydelse för barnet. Men vi kommer inte
att ta upp detta i denna uppsats, då den skulle bli för omfattande.

Analysen av resultaten både från vår litteraturstudie och vår empiriska undersökning kommer
bl. a att ske genom att vi applicerar befintliga språkteorier utarbetade av Ragnhild Söderbergh,
professor i barnspråk på vårt material. Vi kommer att använda Söderberghs fyra teoretiska
kategorier: Förstå, tala, läsa och skriva som hon redogör för i Barnets tidiga språkutveckling
(Söderbergh 1988) samt i artikeln Läsinlärning i hem och skola i Barns läsutveckling och
läsning – rapport från ASLA:s höstsymposium Stockholm, 15-16 november 1990 (Söderbergh
1991a, s. 13-33). När vi hänvisar till och analyserar andra forskares undersökningar och
resultat, samt när vi analyserar våra egna empiriska resultat kommer vi att använda oss av
dessa fyra kategorier. Det finns många språkteorier vi kunde ha använt oss av, men vi anser
att vald teori tjänar våra syften.
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Eftersom vår uppsats behandlar språkutveckling förklarar vi begreppet språkutveckling.
Enligt Bra Böckers Lexikon:

språkutveckling , se under språkinlärning; språkförändring

språkinlärning avser dels förstaspråksinlärning (språkutveckling), dels
andraspråksinlärning, och ofta anses att det därvid är fråga om helt olika
processer. Barns språkutveckling börjar tidigt: redan någon timme efter
förlossningen kan man studera hur barnet kommunicerar med ickeverbala signaler.
Språkutvecklingen går hand i hand med den kognitiva utvecklingen. Tidigt
barnspråk kännetecknas av att barnet använder innehållsord, men hoppar över
funktionsord som prepositioner och konjunktioner, det ”telegrafiska” talet (pappa
dum, mamma komma köket). Andraspråksinlärning innebär inlärning av ett andra
(tredje etc.) språk. Den stora skillnaden är att man vid andraspråksinlärning har
tillgång till det språk man lärt sig tidigare. Detta kan påverka
andraspråksinlärningen i form av transfer, d.v.s. man överför modersmålets regler
på det andra språket. (Bra Böckers Lexikon band 21 1996, s. 280-281)

Vi kommer utifrån denna definition sedan förklara hur vi kommer att använda begreppet
språkutveckling i denna uppsats nedan:

Vi menar att Söderberghs fyra kategorier: förstå, tala, läsa och skriva ingår som en del av
språkutvecklingen. Det är en anledning till varför vi har valt att använda hennes kategorier.
När vi använder ordet språkutveckling menar vi i första hand dessa fyra kategorier. Vi menar
också att förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning inte helt är olika processer vilket det
står i Bra Böckers Lexikon se ovan, utan bara delvis, eftersom vi anser att även
andraspråksinlärning är språkutveckling.

2.2 Informationssökning

Sökningar gjordes i databaser vi båda var bekanta med, både på www och i diverse olika
bibliotekskataloger och andra databaser. Främst har vi använt oss av Biblioteket vid
Högskolan i Borås katalog Voyager och BDI- index, i vilka vi även anser oss ha funnit den
största mängden relevant information för vårt ämne. Vi har även sökt information vid Malmö
lärarhögskola. Ytterligare sökningar gjordes i Artikelsök och LIBRIS, samt direkta sökningar
i pedagogiska och biblioteksrelaterade tidskrifter, direkta sökningar i nämnda
bibliotekssamlingar av litteratur inom pedagogik, biblioteks- och informationsvetenskap, samt
lingvistik och språkforskning. När vi sökte i dessa hittade vi information som var användbar.
Det var dessutom lätt att söka i bl.a. bibliotekskataloger. Vi gjorde också sökningar i Erics
och Dialogs olika databaser vid ett par tillfällen, men här hade vi svårare att finna information
som passade just vårt ämnesval. Vi har sökt med hjälp av Boelsk logik med närhetsoperatorer
som AND, OR, NOT för att på så vis försöka begränsa mängden felträffar och öka antalet för
ämnet relevanta träffar.  Söktermer som användes var bland annat: samarbetsprojekt,
samarbete, språk, språkutveckling, förskola, barnomsorg, sexårsverksamhet, dagis, skola,
bibliotek, barnbibliotek, pedagogik, lingvistik, språksamarbete, bibliotekssamarbete,
tvåspråkighet etc. Vi har även använt och sökt med ovanstående söktermer översatta till
engelska.

2.3 Litteraturgenomgång

Vi gör inga anspråk på att vår litteraturgenomgång på något sätt är heltäckande. Vår studie är
tvärvetenskaplig till sin karaktär och omfattar flera forskningsområden som t.ex.
språkutveckling och tvåspråkighet och därför finns tusentals relevanta referenser Däremot har
vetenskaplig litteratur som direkt berört samarbete mellan förskola och bibliotek varit svårare
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att finna. Vi har haft för avsikt att göra ett urval bland för ämnet välkända och relevanta
forskare, Piaget, Söderbergh och Vygotskij som har ett renommé inom forskningsvärlden. Vi
har gjort dessa val för att hitta teorier som fortfarande är hållbara och för att göra våra resultat
och vår undersökning mer trovärdig och för att försöka ge den större relevans.

Vi valde också att ta med svenska undersökningar i vår uppsats av bland andra Ladberg som
handlar om hur invandrarbarn lär sig ett andra språk. Det finns även litteratur av exempelvis
Ekström som tar upp praktiska aspekter på barns språkutveckling. Vi menar att dessa är
användbara. Vi tar även upp ett par magisteruppsatser som behandlar liknande ämnen som
våra. Hanna Bergsmark Hur ett bibliotek kan underlätta barns språkutveckling, och Sanela
Rozajac Biblioteket, öppna förskolan och i samarbete kring flyktingbarns språkliga och
kulturella utveckling.

2.4 Förberedelser för och genomförande av intervjuer

Vi använde oss av en öppen intervjumall. Detta kan påverka vårt resultat av undersökningen.
Intervjuerna skedde på olika platser, vilket också kan påverka resultatet. Vi inser i efterhand
att en del platser är bättre än andra. Vi genomförde intervjuerna med samtliga informanter på
respektive arbetsplats. Vissa störningsmoment förekom; barn som kom in mitt under intervjun
t ex. Vår avsikt från början var att vi under intervjutillfällena skulle använda oss av
bandspelare för att på detta vis underlätta vår sammanställning och analys av det empiriska
materialet. Vid de intervjuer informanterna utryckte en önskan om att slippa bandinspelning
respekterades detta och vi förde endast anteckningar.

Vid de tre intervjutillfällen där vi inte använde oss av bandspelare deltog vi båda vid intervjun
och förde anteckningar. De två intervjutillfällen som spelades in på band genomfördes när
endast en av oss kunde närvara. Vi inser att detta kan ha haft inverkan på vårt resultat men då
vi ansåg det nödvändigt att komplettera vårt empiriska material och möjligheten att göra detta
innebar att endast en av oss kunde närvara p g a omständigheter vi inte kunde råda över.

Att vi inte bandade alla intervjuerna kan ha gjort att vi har missat viktig information,
pauseringar eller tvekanden, men vi har sammanställt och analyserat materialet så noggrant
och utförligt som det går enligt de förutsättningar vi hade. Vi har tagit hänsyn både till våra
informanters vilja och situationen som sådan, vilket också Trost menar är av vikt när man
genomför intervjuer (Trost 1993, s. 28ff, s. 63 ). Dels kan informanten känna sig hämmad av
inspelningar på band eller video i intervjusituationen, dels kan bandinspelningar uppfattas
som integritetsstörande.

Vi genomförde våra intervjuer under två dagar i början av april 2001 (två intervjuer ena dagen
och tre intervjuer nästa dag). Genomförandet av dessa fem intervjuer blev likartat då de
skedde i anslutning till varandra och tiden emellan hann inte bli så lång att vi kunde förändra
vår intervjumetod nämnvärt. Samtidigt kan detta ses som en nackdel, eftersom vi annars
kanske haft tid att reflektera över hur vi till exempel kunnat bli mer effektiva. Vi genomförde
visserligen en provintervju i mars månad som gav oss möjlighet att förbättra vår intervjumall.
Ytterligare en nackdel med att intervjutillfällena låg så tätt var att det tillförde ett
stressmoment. När vi bearbetade materialet blev vi uppmärksammade på att vi var tvungna att
genomföra ytterligare intervjuer eftersom två av intervjuerna inte gick att använda. Den
informant som vi hade kontaktat var inte anträffbar p.g.a. sjukdom när vi kom för att göra
intervjun. Två andra personer erbjöd sig att ställa upp för intervju men resultatet var inte
användbart för oss. Vår bristande rutin när det gäller intervjuer kan vara en del av
förklaringen till att vi inte fick all relevant information. Men huvudanledningen var troligen
att de personer som erbjöd sig ställa upp för intervju i vår kontaktpersons ställe inte hade
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avsatt tid för intervju samt inte var förberedda och heller inte hade samma befattning som den
från början avsedda informanten. Intervjuerna blev för få och vi kunde inte göra några
jämförelser mellan pågående samarbete och icke-samarbete. Detta ledde till ytterligare
intervjuer vid senare tillfälle.  Enligt Yin är det vanligt med misstag när datainsamlarna inte
har vana vid t.ex. en intervjusituation. Det krävs träning och lång erfarenhet för att bli bra på
att samla in empiriska data. (1994, s. 38,39)

Vi gjorde en intervju med skolbibliotekarien och lärarbibliotekarien som nu tillkommit i
språksamarbetet. Denna intervju genomfördes nästan ett år senare (i mitten på mars) 2002. Vi
kompletterade intervjuerna ytterligare en gång (i januari) 2003 med en intervju av en 1:e
bibliotekarie på ett bibliotek som inte ingår i något språksamarbete. Biblioteket ligger i
samma bostadsområde som förskolan som inte heller ingår i något samarbete med biblioteket.

Vi har tagit med totalt sex intervjuer i uppsatsen.

När vi presenterar vårt intervjumaterial kommer vi inte att använda varken informanternas
eller arbetsplatsernas rätta namn. Informanten kommer helt enkelt att refereras till som
informanten, hon/han, förskolläraren/pedagogen eller bibliotekarien, skolbibliotekarien och
lärarbibliotekarien. De två biblioteken har vi valt att kalla för skolbiblioteket respektive
stadsdelsbiblioteket. Förskolorna kommer att benämnas enspråkig och flerspråkig.

Om vi skulle göra en annan uppsats skulle vi med den erfarenhet vi har nu genomfört fler
intervjuer med färre frågor för att på så vis få bättre tillförlitliga resultat. Dessutom hade vi
fokuserat tydligare på t.ex. bara tvåspråkighet och bibliotekssamarbete. För att på så vis
komprimera uppsatsen för att kunna göra en djupare undersökning. Som det är nu blir
uppsatsens innehåll väldigt brett. I efterhand kan vi konstatera att det hade underlättat vårt
arbete om vi begränsat våra intervjuer till bibliotek och förskolor som bedriver någon form av
samarbete, och istället kanske talat med fler informanter.

2.5 Disposition

I kapitel 3 redogör vi för den forskning vi tagit del av som rör barns språkutveckling, samt
presenterar vår valda teori – Ragnhild Söderberghs fyra kategorier: förstå, tala, läsa och skriva
- som delar i individens språkutveckling.

Kapitel 4 beskriver vi resonemang om likheter och skillnader i bibliotekslag och läroplan för
förskolan och även de olika yrkesrollerna. I övrigt tas  metoder för hur man praktisk kan jobba
med barns språk på bibliotek eller förskola. Vi presenterar också olika språksamarbetsprojekt
eller läsprojekt som förekommer eller förekommit runt om i Sverige.
I kapitel 5 presenterar vi vår empiriska undersökning. Och redogör vad som framkommit av
de 6 intervjuer vi genomfört med biblioteks- och förskolepersonal.

I kapitel 6 med rubriken Analys och diskussion, söker vi besvara våra frågeställningar med
hjälp av vårt bearbetade material och vi applicerar också Söderberghs fyra kategorier.

I kapitel 7 presenterar vi våra slutsatser, samt redogör för vad vi tycker skulle vara intressant
att bedriva vidare forskning om.

I kapitel 8 sammanfattar vi uppsatsen.
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3. Teorier om språkutveckling

I nedanstående kapitel går vi i första hand genom teorier om barns språkutveckling. De teorier
som kortfattat beskrivs baseras på en litteraturgenomgång som inte gör anspråk på att täcka in
samtliga inlärningsteorier eller lingvistiska teorier. Vårt urval baseras på vad vi utifrån vår
tidigare erfarenhet av att arbeta med barn i förskolemiljö har bedömt vara adekvat för den av
oss uppställda målsättningen med studien.

3.1 Tidig läs- och skriftinlärning

Ragnhild Söderbergh är professor i barnspråk vid Lunds universitet.

Söderbergh har vidareutvecklat Cadmus metod med ordkort1 och hon menar att det är av
betydelse att inlärningen sker i samspel mellan barn och vuxen och att situationen är lekfull.
Ordet kan skrivas både med versaler och med gemena bokstäver. På detta sätt lär sig barnet att
läsa både stora och små bokstäver. Det är viktigt att man ger barnet tid att lära sig, det är
ingen mening med att stressa barnet, för det leder inte till något lyckat eller avsett resultat,
menar Söderbergh (1988, s.114f).

Vidare menar Söderbergh att när barnet har lärt sig hur orden på ordkorten ser ut och vad de
betyder kan de även genom denna kunskap räkna ut hur andra ord skall uttalas, t ex marken
och parken här byter man bara ut en bokstav, annars uttalas orden på ett liknande vis. När
barnet har lärt sig tyda ordkortsmeningarna kan man byta ut eller kombinera dessa med en
vanlig pekbok som har en mening på varje sida och bilder som stödjer barnet att förstå
innehållet i texten. Det är av vikt att bokens innehåll tilltalar barnet, samtidigt som språket i
texten är korrekt. Det är också viktigt att barnet tycker om boken. Den bör vara underhållande
och rolig. Allt detta underlättar inlärning. På liknande sätt gäller det att barnet görs medvetet
om att det är roligt att läsa och skriva. Vuxna måste hjälpa barn att förklara och få dem att
försöka förstå varför de ska lära sig att läsa och skriva och visa på hur det går till. (Söderbergh
1988, s. 117ff).

3.2 Processorienterade teorier

Nedan presenterar vi delar av Piagets studier av barns utveckling.

Piaget genomförde omfattande studier med barn och kom fram till att de genomgår olika
utvecklingsfaser och stadier. Piaget menade att det i första hand är barnets förvärvade
kunskapsmassa, som påverkar vilket stadium det befinner sig i, d.v.s. inte enbart barnets ålder.
Åldersgränserna för de olika stadierna är flytande och som pedagog bör man vara medveten
om att individuella skillnader kan förekomma utan att det behöver ges någon större betydelse.
                                                                

1 Cadmus, författare till häftet Julklapp - eller Lättaste Sättet att lära Barn Läsa som utkom år 1800 hos Henrik

And. Nordström i Stockholm. Hans metod gick ut på att lära barn läsa med hjälp av väl avpassade så kallade

ordkort. På dessa ordkort skrev man ord som hade betydelse för barnet exempel, mamma, pappa, nalle etc. Det

skulle stå endast ett ord på varje kort. Dessa ord lästes högt tillsammans med en vuxen läskunnig person.

Efterhand som barnet samlade på sig ord kunde man sedan bilda meningar, för att det fortfarande skall vara

intressant och spännande för barnet kan man hålla upp med ordkorten ibland för att sedan åter väcka intresset

hos barnet. (Söderbergh, 1988, s 113-117)
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Genom sin forskning kom Piaget fram till att barn mellan ca 0-5 år lär sig bäst genom att själv
på ett konkret vis få erfara, undersöka aktivt och kreativt prova olika lösningar på problem.
Abstrakt tänkande förstår inte barnet förrän vid ca 12 års ålder. Piaget menar vidare att det är
mer eller mindre bortkastad tid att försöka teoretisera undervisningen före 12 års ålder,
eftersom barnet inte har förmåga att ta till sig den sortens teoretiska kunskaper innan dess.
När det gäller barns språkutveckling menar Piaget att tänkande och språk är företeelser som
inte är direkt beroende av varandra. Barnet kan skaffa sig ett stort ordförråd utan att för den
skull förstå innebörden av alla orden. Piaget menar liksom Vygotskij att barnet lär sig i
samspel med vuxna, men han ger inte samspelet med omgivningen lika stor betydelse som
Vygotskij. Piaget tar inte hänsyn till barnets miljö på samma vis (Furth & Wachs1975, s. 21f,
27f, 35f).

3.2.1 Ragnhild Söderberghs teori om barns språkutveckling

Under vår litteraturgenomgång fann vi att stora delar av Söderbergs teorier var applicerbara
på barn i förskoleåldern, som börjar lära sig att läsa och därigenom förstå skillnaderna mellan
det talade och skrivna språket. Söderbergh talar om betydelsen av samtal och samspel mellan
vuxna och barn för att locka fram barnets språk. I ett litterat samhälle lär man sig, enligt
Söderbergh språket i fyra steg: Man lär sig att förstå det talade språket, man lär sig tala, man
lär sig läsa och man lär sig att skriva. Det är viktigt att komma ihåg att det är ett lärande som
pågår under hela livet, men att lärandet sker som mest intensivt under barndomen. Barnet lär
sig språk både individuellt och i ett socialt samspel med andra människor d.v.s barn lär sig ett
språk i samspel med lyssnande, talande, läsande och skrivande medmänniskor. Hur
framgångsrik språkinlärningen blir beror på en rad olika faktorer, dels på individen – barnet
och dess i viss mån genetiskt betingade begåvning, dels kan barnets omgivning påverka
språkutvecklingen både positivt och negativt genom medvetenhet eller omedvetenhet om
vikten av att t. ex lyssna till, tala med och läsa för barnet. Om barnet lever i en torftig
språkmiljö med brist på stödjande vuxna har detta negativ inverkan på barnets
språkutveckling (Söderbergh 1991, s. 13- 17).

3.2.1.1 Förstå

För att öka barnets förmåga att lära sig och förstå ett språk är det av betydelse att vuxna i
barnets närhet hjälper barnet att klä händelser ur barnets vardag i ord. Detta kan underlättas
genom att införa rutiner för barnet,  t.ex. att dela in tiden i delar; morgon, förmiddag, middag,
eftermiddag och kväll, dag och natt eller vår, sommar, höst och vinter. Den vuxne kan
ytterligare hjälpa barnet till förståelse, språkinlärning och tal genom att föra en kontinuerlig
dialog med barnet och på så vis försöka få barnet att använda sig av ord i stället för att det
pekar ut vilka saker som man talar om. Det underlättar också om man som vuxen förbereder
barnet på vad som ska hända under dagen eller inom en snar framtid. Slutligen kan den vuxne
och barnet tala om vad som hänt, om vilka upplevelser och erfarenheter som man har gjort
tillsammans och om gemensamma händelser (Söderbergh 1988, s. 81ff).

3.2.1.2 Tala

Talspråket används i den direkta kommunikationen med andra människor ansikte mot ansikte
och barnet kan ta stöd och hjälp av sitt kroppsspråk. Eventuella misstag kan redas ut av
lyssnaren som kan förklara vari missförståndet består. För att få barnet att tala kan den vuxne
uppmana barnet att berätta för en annan närstående person, som inte har varit med om
händelsen och som därför inte vet vad som inträffade. Ber man ett barn berätta eller tala om
vad som har hänt i en situation där man som vuxen själv deltagit kan motivationen hos barnet
att tala vara lägre, eftersom barnet vet att den vuxne vet vad som hände. Genom att den vuxne



11

säger, kan du berätta vad som hände förstår barnet efterhand att berättelsen ska berättas i
förfluten tid. Barnet förstår också på den vuxnes uppmaning att nu är det min tur att tala och
berätta. Barnet håller på att lära sig och förstå att för att kunna delta i en dialog behöver man
ha förmågan att kunna ge och ta ordet – turtagning (Söderbergh 1988, s. 81ff).

För att kunna samtala på ett lämpligt sätt med barnet underlättar det om den vuxne har
inlevelseförmåga och förståelse för hur barnet tänker och fungerar på vilken kunskapsnivå
barnet befinner sig och att den vuxne känner till vilken miljö barnet lever i. Det är även av
betydelse att barnet får möjlighet att samtala med många människor för att på så vis skaffa sig
erfarenheter från olika håll om att det finns olika sätt att uttrycka sig och samtala på
(Söderbergh 1988, s. 81ff).

3.2.1.3 Läsa

För att underlätta läsutveckling kan den vuxne använda sig av varierande metoder. Ett gott
samspel i en läsvänlig miljö (vuxna som är tillåtande när det gäller att läsa högt för barnet,
samtalar med barnet frekvent etc.) kan ge tidiga läsare. Språklekar i form av rim och ramsor,
tittut och gömmalekar, peka – benämna saker och olika läslekar kan även dessa underlätta
barnets möjligheter att lära sig att läsa. Det är också av betydelse att barnet vid återkommande
tillfällen får lyssna till högläsning och muntligt berättande av engagerade intresserade och
roade vuxna. Böckerna bör vara anpassade efter barnets förmåga, men det ät också bra om
boken samtidigt ger barnet en utmaning. Samtal kring innehållet i sagan gör att barnet deltar
aktivt, vilket även detta kan bidra till att barnet utökar sina erfarenheter och kunskaper. Det
behöver inte vara avancerad läsning utan det räcker med att föräldrarna berättar om vad som
har hänt under dagen eller samtal om vardagliga händelser som familjen upplevt tillsammans.
Ytterligare ett sätt att skapa intresse och underlätta barns läsinlärning kan vara att använda sig
av sång, musik och danslekar. Sången behöver inte vara vacker bara den vuxne och barnet har
roligt ihop. Den vuxne kan skriva läslappar som handlar om erfarenheter och vardagliga
händelser som barnet är med om. På detta vis kan barnet bli nyfiket och det kan underlätta
både läs och skriftinlärning. Den tidiga läsningen leder till att barnet spontant börjar skriva.
Läsning och skrivning bildar tillsammans en del av barnkulturen om dessa två aspekter ingår
som en återkommande del i barnets livsvärld (Söderbergh 1988, s. 84).

3.2.1.4 Skriva

Att skriva lär sig barnet i större utsträckning utanför hemmet. Ansvaret för skriftinlärningen
tas över av skolan. Detta innebär att barn i allmänhet lär sig skriva senare än de kan förstå,
tala men även i viss mån läsa. Vuxna utanför skolans värld har ibland känt en rädsla när det
gäller att ta initiativ att lära barnen att skriva och läsa, eftersom man varit rädd att barnen ska
lära sig att skriva och läsa på ett felaktigt sätt. Skriftspråket ställer andra krav på barnets
språkkunskaper, eftersom den som skriver meddelandet i regel är frånvarande när mottagaren
läser det skrivna meddelandet. Skrivna meddelanden saknar yttre stöd i form av kroppsspråk
eller sammanhang och skrivaren respektive mottagaren får inte en återkoppling direkt om
huruvida meddelandet har mottagits och fått den mening och förståelse som avsändaren hade
för avsikt att det skulle få. För att kunna förstå och ta till sig ett skriftligt meddelande krävs
att mottagaren är läskunnig eller att någon i dennes omedelbara närhet har möjlighet och vilja
att läsa meddelandet för personen i fråga. För att göra barn medvetna om skriftspråket kan
vuxna hjälpa till att göra skrivna och tryckta ord synliga genom att visa på skyltar, reklam och
TV-text. Man kan även skriva informationstext tillsammans (Söderbergh 1988, s. 66 ff).
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3.3 Sociala/ Kulturhistoriska teorier

Nedan kommer vi att presentera vad Vygotskij och Luria anser om hur kultur och miljö kan
påverka barns språkutveckling och hur dessa skiljer sig från Piaget.

3.3.1 Vygotskijs/ Lurias kulturhistoriska teori

Vygotskij var professor i psykologi och Luria var hans medarbetare. Luria, sedermera
professor, vidareutvecklade Vygotskijs teorier efter dennes död.

Vygotskij menar att tänkande är en förutsättning för att utveckla språket. Barnet lär sig
språket, dess normer, regler och värderingar utifrån den kultur som barnet ingår i. Vygotskij
lägger större betydelse vid sociala skillnader i barnets språkutveckling beroende på vilken
kultur och miljö som barnet växer upp i än vad exempelvis Piaget gör. Barnet utvecklar
förmågor och kunskaper som anses viktiga i den kultur det tillhör. Piaget har undersökt
barnets egocentriska tal, vilket innebär att barn i tidig ålder kan sitta tillsammans i ett rum och
tala förbi varandra. Barnet förväntar sig inte att ett annat barn ska svara eller fråga efter vad
som menas eller begära en förklaring till vad som sagts. Piaget menar att denna form av tidigt
språk försvinner när barnet lär sig att tala så att andra människor kan förstå vad det menar.
Vygotskij menar att denna form av egocentriskt tal inte skulle utföras om det inte fanns andra
barn eller människor i rummet, vilket i så fall innebär att barnets egocentriska tal faktiskt är
socialt beroende. Barnet tror helt enkelt att de andra barnen i rummet kan förstå vad det säger,
men väntar sig inget svar. Det egocentriska talet går sällan att förstå. Det är en övning för
barnet i att lära sig att tala så att andra människor kan förstå vad det säger. Vygotskij menar
att det egocentriska talet senare övergår i stumt inre tal, där barnet försöker att lösa problem
som det inte riktigt förstår. Det talar stumt till sig själv och uttrycker inte allt i verbalt språk i
samspel med en annan människa. För att kunna uttrycka sig verbalt krävs det att man via
talorganen kan artikulera, forma munnen till ord och pressa fram rätt mängd luft via strupen,
för att på detta vis få fram ord som senare bildar meningar. När barnet säger lampa så betyder
ordet lampa en hel mening för barnet. Efterhand lär sig barnet kombinera ord till meningar.
Det verbala språket, samtalet mellan människor är förenklat och förutsätter att de samtalande
har samma ordförståelse och förståelse för ämnet det talas om. Har inte båda parter samma
förståelse för det som diskuteras kan missförstånd och fel uppstå. Missförstånd kan också
uppstå om språket förenklas alltför mycket. Samtalet underlättas av att parterna som samtalar
känner varandra. I annat fall är det av betydelse hur man förklarar och uttrycker det man vill
ha sagt på ett tydligare sätt. Skriftspråket är den form av språk som kräver flest ord för att
förklara det som menas, eftersom det inte finns någon möjlighet att ge en direkt återkoppling
eller en direkt förklaring till det som står skrivet. Det gäller att noggrant förklara det som ska
sägas eller förstås av mottagaren för att på så vis undvika missförstånd. Det behövs lång och
kontinuerlig träning för att utveckla ett rikt språk som andra människor och barnet självt kan
förstå (Vygotskij 1980, s. 25) Se även Bråten (1998, s. 20-21) och Dale (1998, s. 35).

Vygotskij och Piaget har många gemensamma tankar kring barns utveckling. Båda är
intresserade av barnens kognitiva utveckling, men Vygotskij betonar vikten av samspelet
mellan barn och vuxna för att barnet skall kunna lära sig och utveckla ett språk. Ett barn kan
inte lära sig ett språk på egen hand men däremot via samtal med och stöd av vuxna menar
Vygotskij (1980, s. 22).
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Eftersom vi genomför delar av våra intervjuer i ett mångkulturellt bostadsområde kommer vi
nedan att ta upp olika teorier och tidigare forskning angående tvåspråkighet och den typen av
språkutveckling

3.4 Tvåspråkighet

Tvåspråkighet har funnits i alla tider men man har haft olika åsikter om vilken påverkan
tvåspråkighet har på människan. I början på 1900-talet ansåg Epstein m fl att två språk kunde
missgynna människan, eftersom två språk skulle ta för stor plats i den mänskliga hjärnan.
Man menade även att det var av vikt att lära sig ett språk ordentligt och att det inte gick att
lära sig två språk samtidigt och använda dessa båda språk korrekt. Jeppersen menade att om
barnet lärde sig två språk skedde detta på bekostnad av annan viktig utveckling hos barnet.
Var barnet tvunget att lära sig två språk hindrade detta det från att lära sig andra saker.
Ovanstående syn visar på en snäv inställning till människans kognitiva
utvecklingsmöjligheter. Vygotskij var mer positivt inställd till människans förmåga att dra
nytta av sina varierande kunskaper i de olika språken (Øzerk 1998, s. 137-140).

Genom åren har tidig forskning av ovanstående slag fått motstå hård kritik bland annat på
grund av de metodiska svagheter, som dessa undersökningar anses ha. Enspråkiga och
tvåspråkiga människor utsattes i dessa undersökningar för samma tester, men deras resultat av
desamma bedömdes med olika krav beroende på om det var enspråkiga eller tvåspråkiga
personer som hade skrivit testen. Detta gör resultaten av dessa test svåra att jämföra.
Resultaten av dessa tidiga undersökningar innehåller därför svagheter (ibid).

Øzerk anför att Vygotskij var av annan åsikt då han menade att tvåspråkighet alltid har
förekommit som ett mänskligt fenomen. Vygotskij menade att människans språk är en viktig
del i det mänskliga tänkandet och en viktig social funktion. Däremot framgår inte om
Vygotskij menade att tvåspråkiga människor lär sig språken parallellt eller ett åt gången.
Vygotskij menade att ju fler sociala uttrycksmöjligheter och kunskaper en människa hade
desto bättre, detta påverkade människans möjligheter att tänka på ett enligt Vygotskij positivt
sätt (Øzerk 1998, s.137ff). Vygotskij menade vidare att för att kunna utveckla ett andra språk
väl så måste individen ha ett gott modersmål. Hur bra man lär sig sitt modersmål i ett annat
land beror på en rad olika faktorer t ex: samhällets stöd till minoritetsspråket, skolverkets stöd
för minoritets språken genom tvåspråkig undervisningsmakt och statusförhållandet mellan
majoritets befolkningen och den befolkning som står i minoritet. Dessutom krävs en begriplig
språkundervisning, samt en annan ämnesundervisning för att uppnå social acceptans för de
olika språken (Øzerk 1998, s. 147-153).

Under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal ökar behovet av att kunna flera språk än modersmålet
enligt Øzerk. Alltså, menar han är det av stor betydelse att politiker och pedagoger m.fl. tar
vara på de möjligheter som tvåspråkighet ger både den enskilde individen och samhället
(Øzerk1998, s. 160).

Øzerk menar att följande krävs för att nå goda kunskaper och en god utveckling i flera språk:
samhället bör stödja tvåspråkig uppväxt, vilket innebär att inte andraspråksinlärningen sker på
bekostnad av modersmålet. Barnet bör också få en samordnad undervisning, en undervisning i
både sitt modersmål respektive i sitt andra språk för att underlätta inlärning och förståelse för
barnet, samt få det stöd som det behöver för att utveckla sina språk så tillfredsställande som
möjligt. Det är inga problem för en människa att lära sig flera språk parallellt, bara man har
tillräcklig användning för och nytta av språken. Har man väl en gång knäckt läskoden och vet
vilket håll man läser åt, (från vänster till höger i de flesta västerländska språk) så kan man dra
nytta av dessa kunskaper när man lär sig nya språk. Alla språk man är kunnig i har ett
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gemensamt fundament. Den mest täckande uppfattningen är att betrakta språk som en kod,
som representerar någonting. Språket ses som något man använder sig av för att gestalta;
objekt, människor, handlingar, händelser, känslor, meningar, idéer och eller sammanhang
mellan dem. För att utveckla språken på ett bra sätt krävs förutom ovanstående fundament
även kunskaper erfarenheter, upplevelser och känslor i en gemensam kombination
(Øzerk1998, s.144-147).

Arnberg skiljer på två sätt att lära sig språk i en tvåspråkig utveckling, antingen simultant eller
successivt, först det ena språket sedan det andra (Arnberg 1991, s. 88). Arnberg anser också
att det är bäst att till en början sätta minoritetsspråksbarnet i en minoritetsklass, åtminstone
tills det anpassat sig till majoritetsspråket och majoritetskulturen. Det finns för- och nackdelar
med ett sådant här förfarande skriver Arnberg, men hon menar att fördelarna överväger.
Argumenten hon framför är att äldre barn som behärskar sitt modersmål, lättare kan dra nytta
av sina språkkunskaper i modersmålet när de ska lära sig ett andra språk än vad yngre barn
förmår. Samtidigt menar Arnberg m fl att barn har en förmåga att lära sig flera språk
samtidigt. Av betydelse är också hur tvåspråkigheten uppfattas, (positivt eller negativt) i
skola, på förskola och allmänt i det samhälle det tvåspråkiga barnet lever (Arnberg 1991, s.
31, s.105-108, s. 130).

De flesta språkutvecklingsteorier och undersökningar som genomförts har gjorts i västvärlden
enligt Söderbergh. Men hon menar vidare att det dock börjar komma en del ny forskning även
från andra områden i världen, vilket gör det lättare att fastställa vad som är kulturellt
respektive inte kulturellt betingat eller om det finns variationer i barns språkutveckling.
Samspelet under vilket barns språkinlärning äger rum skiftar från kultur till kultur
(Söderbergh 1991a, s. 13).

Språkutveckling för barn med två språk skiljer sig inte nämnvärt från enspråkiga barns
språkutveckling, menar Ladberg fil.dr.i pedagogik. En skillnad är att det kan ta längre tid att
lära sig två språk än ett, men samtidigt kan barnen senare i skolsammanhang ha nytta av att
kunna två språk, eftersom det kan öka kunskaperna hos barnen (Ladberg 2000, s.183). Studier
som genomförts av Söderbergh visar att barn redan vid tidig ålder kan lära sig förstå, tala, läsa
och skriva om de får väl anpassade, lagom svåra uppgifter som är till för språkträning. Den
mellanmänskliga kommunikationen är av betydelse, där det är av vikt att barnet och den
vuxne känner förtroende och trygghet för och med varandra. Det är bättre att genomföra korta
och roliga språkpass ofta än att hålla på länge mer sällan, eftersom det kan medföra att barnets
ork och koncentration tryter (Söderbergh 1988, s. 82-84).

Språksocialisation innebär att barnet anpassar sig till det sätt på vilket språket används och tar
till sig de värderingar och normer som förekommer i det samhälle, den kultur och den familj
som barnet ingår i. Barnet lär sig saker som det har nytta av för att klara sig i det samhälle det
tillhör. Skillnader i den språkliga socialisationen förekommer beroende på var någonstans
barnet växer upp. I västvärlden ingår det i uppfostran att barnet aktivt kommunicerar med
vuxna personer, skriver Obondo (1999, s. 38-42).

3.4.1 Andraspråksutveckling

Barnet lär sig hela meningar, ofta utan att förstå varje ord som ingår i meningen. Däremot
förstår barnet att meningen och yttrandet har en funktion.

Sådana meningar som det ofta hör, t ex :

Hejdå, vi ses i morgon eller tack för maten, den var god.
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Böjningen av verb kan förändras under ett tvåspråkigt barns språkutveckling. Detta är normalt
och rättar till sig efterhand som barnet lär sig andra språket. Först böjer barnet verbet rätt, men
ändrar det till en felaktig böjning. Efterhand inser barnet att det böjer verbet fel, eftersom alla
andra människor i dess omgivning böjer det på ett annorlunda vis och korrigerar det till en
korrekt böjning återigen.  Exempel på utvecklingsled; gick, gådde, gick (överregularisering).
Det är vanligt att barnet förenklar språket för sig. Alla blommor är blomma oavsett vilket
namn blomman har. Barnet kan skapa nya egna ord av sina tidigare erfarenheter och
kunskaper, t ex regnskor, för stövlar eller sjukbil för ambulans. Ibland överför barnet ord och
eller uttryck från sitt modersmål när man inte kan säga det på sitt andra språk. Placeringen av
verben kan orsaka svårigheter för barnet. I det stora huset bor hon, blir lätt, i det stora huset
hon bor. Efterhand som andraspråket utvecklas ökas användningen av adjektiv, vilket gör
beskrivningarna mer exakta (Ladberg 2000, s. 66-68).

3.4.2 Språkobservationer

Språkobservationer i en flerspråkig barngrupp kan underlätta pedagogens förmåga att stödja
barnens andraspråksutveckling eftersom pedagogen blir medveten om barnens språkliga
förtjänster och svagheter. Pedagogen kan med hjälp av språkobservationerna använda
arbetsmetoder som kan hjälpa barnet att utveckla sitt språk. Språkobservationer kan ske
skriftligt eller med hjälp av olika former av inspelningar t.ex. video (Benckert 1999, s. 81-82).
Eftersom denna metod inte förekommer på förskolor vi har valt att intervjua förklarar vi inte
detta mer utförligt2

3.4.3 Bedömning av ett barns berättelse

Bedömning görs om det går att förstå vad barnets berättelse handlar om, huruvida det finns
någon röd tråd, om barnet kan dra slutsatser, eller om barnet klarar av att uttrycka sina tankar.
Vidare bedöms huruvida det finns några värderingar i berättelsen, och om barnet beskriver
vad det vill berätta. En annan frågeställning rör hur mycket den vuxne deltar i berättelsen.
Vidare kan personalen ta reda på vilket ordförråd barnet har och barnets struktur på
berättelsen, händelser, tidsstruktur mm. Andra intressanta bedömningar kan göras av barnets
sätt att hantera ordföljder korrekt, meningsbyggnaden, verbböjningar, vilka verb som
används, samt hur barnet gör sig förstått och hur det förtydligar oklarheter.

Det är av betydelse att barnet känner sig trygg i observationssituationen, vilket det kan bli om
barnet är välbekant med miljön som det vistas i, känner förtroende för pedagogerna och i
övrigt har goda kamratrelationer. Man bör försöka skapa en så positiv miljö för barnet som
möjligt. Välj situationer när det är naturligt för barnet att berätta. Barnet bör få vänja sig vid
att bli inspelat och ofta ha möjlighet att lyssna till sig själv på band. Man bör ge barnet tid att
tänka efter och låta barnet själv få berätta, inte avbryta och hjälpa barnet genom att ställa
öppna frågor (Benckert 1999, s. 89-98).

                                                                

2 För fördjupning se Benckert (1999 s. 81-88). Denna skrift innehåller en sammanfattning av forskning på
området tvåspråkighet och är utgiven på initiativ av språkforskningsinstitutet i Rinkeby i samarbete med
Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet
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3.5 Aspekter på Söderbergs begreppskategorier

Vi kommer i detta kapitel att gå genom vad andra forskare kommit fram till och koppla dessa
till Söderberghs begreppskategorier

3.5.1 Förstå (Språklig medvetenhet)

Långt innan barnet talar med hjälp av ord kommunicerar det via gester, mimik, ögonkontakt,
kroppsspråk mm. Efterhand utvecklar barnet ett talspråk i samspel med andra människor
(Söderbergh 1988, s. 24f; Ladberg 1996, s. 12; Ekström & Godée 1992, s. 25) m fl. Små barn
kommunicerar i stort sett alltid omkring konkreta händelser som sker här och nu. De har
betydligt svårare att förstå saker och ting ur ett mer abstrakt perspektiv. För att kunna göra ett
perspektivbyte krävs en språklig medvetenhet hos barnet. Små barn har svårt att hålla sig
distanserade till tillvaron och livet. Redan i förskoleåldern blir barn delvis medvetna om hur
språket fungerar. De gör ofta upptäckter som att ord kan låta likadant, rimmar. Barn
reflekterar över varför vissa uttryck heter som de gör och drar logiska slutsatser härom. Barn
tycker ofta om att leka med språket, vilket blir ett sätt för dem att skaffa sig en förståelse för
hur språket och tillvaron fungerar. Förmågan att med hjälp av viljan kunna styra språket
påverkas av barnets tankemässiga utveckling, det vill säga den kognitiva utvecklingen. Det är
svårt att bedöma exakt när barn blir språkmedvetna, eftersom barns utvecklingstakt sker
individuellt. En del barn är språkligt medvetna tidigt, andra sent (Tornéus 2000, s. 6-11).
Enligt Luria och Yudovich utgör talutvecklingen grunden för barnets mentala utveckling
(Luria & Yudovich 1971, s. 19)

Caroline Liberg, universitetslektor i lingvistik vid Uppsala universitet, menar att barn måste
ha en relativt stor förförståelse för att kunna lära sig att läsa och skriva. I synnerhet som de
läseböcker som förekommer i skolan oftast bara är till för att lära barnen att läsa. Innehållet
kan vara torftigt och svårtillgängligt, samtidigt som innehållet sällan är anpassat till barnets
egna upplevelser och erfarenheter. Här krävs det att barnets föräldrar är medvetna om att de
har stor möjlighet att hjälpa och underlätta barnens språkutveckling genom t ex språklek och
högläsning (Liberg 1991a, s. 57ff).

Som flerspråkiga vuxna lär vi oss många nya ord inom yrkeslivet. Genom att skaffa sig nya
erfarenheter utvecklar man sitt språk och tillägnar sig härigenom nya ord och uttryck. Trots att
man behärskar språkets uttal, grammatik och kan många ord så räcker inte det. För att göra sig
förstådd måste man även kunna använda orden på ett korrekt sätt, hälsa, vara artig, prata om
för kulturen och landet lämpliga saker och ha insikter kring vad som inte är lämpligt att tala
om. Om språket skall fungera så måste det finnas flyt i talet, man måste förstå vad som sägs
och kunna tala och svara fort. Flyt i ett språk innebär att man talar automatiskt och inte
behöver fundera länge eller långt i förväg för att veta hur man skall svara eller uttrycka sig.
Att lära sig att tala ett andra språk med automatik tar lång tid för vuxna men går snabbt för
barn. Språk kan man lära sig under hela sitt liv, men man har olika svårigheter beroende på
vilken ålder man är i. Att behärska uttal och skaffa sig flyt eller automatiskt tal och att lära sig
grammatiken gör man lättast när man är barn. Öka sitt ordförråd och sin kulturella
språkbehärskning kan man dock göra, under hela livet (Ladberg 1996, s. 8-9, s. 40-41).

Vuxenvärlden gör ansträngningar för att förenkla språket för barnet samtidigt som man
upprepar vad som sagts för att barnet lättare ska förstå och kunna medverka i samtalet.
Föräldrarna är måna om att försöka ge barnet tillräckliga kunskaper för att det sedan lättare
ska kunna förstå och utveckla skolkunskaper som skrivning och läsning.  Högläsning kan
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förekomma kvällstid innan barnen ska somna. I västvärldens kultur förekommer det att
föräldrarna samtalar med sina barn kring innehållet i boken. I andra delar av världen, som i
vissa afrikanska stater t ex anser man att barnen inte ska delta i samtalet utan att de ska lyssna,
iaktta och dra lärdom av hur de vuxna talar. Barnen ska svara på tilltal och utföra de saker
som de blir tillsagda att göra, menar Obondo (1999, s. 44-47).

Barnen deltar i familjens dagliga liv och arbete på ett annat sätt än i västvärlden. Det är av
betydelse att barnet skaffar sig kunskaper för att underlätta familjens överlevnad. I dessa
samhällen ges inte kunskaper i teoretiska ämnen som läsning och skrivning samma betydelse.
I undervisning av barn med annan kulturell bakgrund kan inlärningen underlättas om man
som pedagog är medveten om de kulturella skillnader i både uppfostran, normer och
värderingar, samt inlärningssätt som finns. Anpassning av pedagogiken skulle kunna vara en
åtgärd, som kan gynna och öka den språkliga förståelsen för de mångkulturella barnen (ibid
s.48).

Språk växer också fram genom behovet att få berätta för andra människor om sina upplevelser
och erfarenheter. Barnet vill förstå sin omvärld, därför ställer det frågor till vuxna för att få
förklaringar på det som det inte förstår. Först förstår man ett språk sedan lär man sig tala det.
Många barn förstår fler språk än vad de talar. När barnet inte kan uttrycka sig eller använda
språket så att andra människor förstår uttrycker det ofta sin frustration mer konkret och
handgripligen, genom att t ex lägga sig ner på golvet och sparka och skrika eller genom att slå
på den person som inte begriper barnet. Barn som inte förstår vad som händer blir oroliga och
okoncentrerade. Detta kan ta sig i uttryck genom att barnet förstör andra barns lek eller stör
pågående aktiviteter som exempelvis sagostund eller liknande (Ladberg 1996, s. 23-24, s. 27).

För att man skall vara helt språkligt medveten krävs det enligt Margit Tornéus, fil. dr i
psykologi vid Umeå universitet, att man behärskar: ”medvetenhet om språkets ljudsida
(fonologisk medvetenhet), medvetenhet om ordens strukturella uppbyggnad (morfologisk
medvetenhet), medvetenhet om satsbyggnad (syntaktisk medvetenhet) och medvetenhet om
hur språket används (pragmatisk medvetenhet)”(Tornéus 2000, s. 52-55 ).  För att uppnå
språklig medvetenhet krävs även förmågan att genomföra perspektivbyten och utvecklandet
av ett reflekterande tankesätt. Uppdelning av ord i ljud - segmentering, kräver ett abstrakt
tänkande, vilket är svårt för förskolebarn att använda och förstå. Denna uppdelning krävs inte
när barnet talar, vilket gör det lättare att tala. Det är lättare att höra vilka stavelser som ingår i
ordet än vilka ljud. Något som är ännu svårare för barn är ljudsyntes - att dra samman ljud för
att på detta vis bilda ord. Det är svårt för barnet att uppfatta att ljudsyntesen skall användas
som en form av byggstenar i språket och inte vilka läten som helst. Denna kunskap förvärvar
barn genom att på olika vis leka med ljud. En annan svårighet är att barnet måste komma ihåg
vilka ljud som skall dras ihop till ord, vilket innebär en belastning för minnet. För att uppnå
denna kunskap behöver barnet lägga ner mycket tid på övning och träning. Detta kräver dock
varierande grad av ansträngning för barnet. Exempel: ba ga re ska alltså kunna dras ihop och
sättas ihop till ordet bagare (Tornéus 2000, s. 6-19).

3.5.2 Tala (Dialog)

Den tidiga kommunikationen, förspråklig kommunikation, som består av blickar, miner,
gester, ljud, samt handlingar övergår sedan i talat språk. Här följs språk och ålder ganska väl
åt. Senare när barnet lär sig modersmålet det vill säga språket i en mer specifik betydelse kan
man se skillnader i barnens språkutveckling, vilket kan bero på ålder. Enligt Söderbergh finns
det dock ingen forskning som ger starka belägg för att barnets ålder spelar någon roll när det
gäller språkutvecklingen. De första orden kan komma alltifrån 13 månaders ålder – 2 års ålder
utan att det behöver vara något som är onormalt. Dessa skillnader kan bland annat bero på i
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vilken grad barnet behöver ett språk för att göra sig förstått, det kan även bero på genetiska
och kognitiva förutsättningar, vilken miljö barnet befinner sig i eller på vilket kön barnet har.
Det ställs höga krav på barnet när det börjar förskolan eller på annat vis behöver vistas i ett
sammanhang utanför hemmets sfär. Då är det inte säkert att personerna som har hand om
barnet förstår och kan tolka alla barnets kroppsliga och språkliga signaler och barnet måste
använda det verbala språk, som det behärskar för att bli förstått. I förskolan får barnet nya
möjligheter att umgås och kommunicera med både andra vuxna och barn, vilket leder till
språkutveckling. En mellanmänsklig kommunikation, ett samspel mellan barn och vuxen
krävs för att barnet skall tillägna sig ett verbalt språk. Det är ett stort steg för barnet att gå från
ett ord till tvåordskombinationer. För att sedan kunna använda, hitta och kombinera många
ord, krävs det att barnet har samlat på sig ord, kan hitta dem och kan behärska sitt tal så pass
att andra människor kan förstå vad barnet säger (Söderbergh 1988, s. 66ff).

För att barnet skall kunna utföra flera ords yttringar måste det ha en förståelse för hur språkets
syntax ser ut. Syntax = regler för hur ord skall kombineras i satsen. Morfem = minsta
betydelsebärande enheter i satsen (Söderbergh 1988, s. 32ff).
När barnet leker med en vuxen eller ensam, så pratar det ofta. De beskriver vad som händer i
leken. Exempel: Nalle sitta stol, nalle sova, nalle äta etc. Hur avancerad konversationen blir
beror på om barnet har behov av att förklara vad som händer för en annan människa i någon
form av dialog. Det gäller också att barnet kommer underfund med att det är ändamålsenligt
att föra en dialog med ord och inte endast genom att använda sitt eget kroppsspråk. Språket är
ofta situationsbundet och barnet talar sällan om saker som inte förekommer i rummet eller i
barnets omedelbara närhet. Här kan vuxna hjälpa barnet i dess språkutveckling genom att
bidra så att barnet skaffar sig nya erfarenheter och upplevelser att tala omkring. Som vuxen
bör man förbereda barnet på vad som skall hända och samtala om vad barnet har gjort för att
på detta vis underlätta för barnet. Den vuxne kan hjälpa barnet att sätta ord på saker och
händelser som frekvent förekommer i barnets vardag. Detta leder till att barnet efterhand
samlar på sig ord som det börjar använda vid behov (Söderbergh 1988, s. 69ff).

Eva Sternberg & Ragnhild Söderbergh genomförde en undersökning 1976 där de påtalar att.
det är viktigt att samtala om saker som har hänt och som skall hända. Barn tycker om att prata
om saker som de själva har upplevt.

Att berätta för barnet vad som skall hända i morgon, till exempel: ”I morgon skall vi åka till
stan och handla med farmor”, gör att barnet känner sig förberett och det skapar trygghet och
kontroll över tillvaron för barnet. Söderbergh och Sternberg menar också att det är viktigt att
man som vuxen inte enbart samtalar med barnet. Det är av stor betydelse att man låter barnet
få tala utan avbrott och att den vuxne tar sig tid och lyssnar till vad barnet har att säga
(Sternberg & Söderbergh 1976, s. 19-20).

Ett sätt att skapa trygghet och ordning i barnets värld kan vara att dagen delas upp i dagligen
återkommande aktiviteter, som man därför kan samtala om, eftersom barnet har ett flertal
upplevelser och erfarenheter av dessa. Detta gäller såväl i hemmet som på förskolan. Måltider
är ett bra exempel, liksom vila och utevistelse. Måltiden på förskolan är ett bra tillfälle att
samtala med barnen menar Ladberg (1996, s. 18, s. 56- 60).

Små barn måste vara i samma rum som sin samtalspartner, eftersom barnet då har möjlighet
att både höra vad som sägs, samtidigt som det kan ta hjälp av kroppsspråket för att på detta
sätt underlätta sin egen förståelse, samt öka sina egna möjligheter att göra sig förstått. Att
barnet börjar använda ord i sin kommunikation med andra människor betyder inte att barnet är
på väg att överge sitt uttrycksfulla kroppsspråk. Gester är det spontana, naturliga och primära
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uttryckssättet som barnet har. Däremot så kombineras och ersätts kroppsspråket delvis med
verbalt språk. Trots detta finns alltid kroppsspråket kvar som en förstärkning av det rent
verbala också hos den vuxna (Söderbergh 1988, s. 111, s.138-139).

Talspråket är mer situationsbundet och bedrivs här och nu medan det finns möjlighet att
återgå till nedtecknat språk. Det som skrivs kan dokumenteras eller arkiveras på ett helt annat
sätt än det talade ordet. Det är lättare att tolka talat språk, eftersom det talade språket förstärks
och förtydligas med hjälp av kroppsspråket. Vid direkt kommunikation mellan människor
finns det dessutom en större möjlighet att fråga om det är något som man inte förstår
(Söderbergh 1991a , s. 14).

 I vilken mån man som vuxen använder kroppsspråket är delvis kulturellt betingat. Det kan
även bero på vilken stil man har och situationen man befinner sig i. I och med att både det
verbala och skriftspråket värdesätts mer utarmas förmågan att tolka kroppsspråket.  I
västvärlden har det intellektuella och sakliga störst genomslagskraft, - känslor har hamnat på
undantag menar Söderbergh (1991a, s. 13-14).

Samspelet mellan den vuxne och barnet är av stor betydelse. Detta samspel börjar redan när
barnet är nyfött. Genom blickar joller, skrik och kroppsrörelser försöker barnet göra sin
omgivning uppmärksam på sina behov.  I och med att barnet börjar tala så är det viktigt att det
lär sig språkets regler. Det finns vaga samband mellan barns ålder och deras språkutveckling.
Barnet lär sig att behärska uttalet först. Det lilla barnet lär sig känna igen språkets melodi och
efter hand lär det sig även att tala (Sternberg & Söderbergh 1976, s. 7-11).

Språkets system, grammatiken, lär sig barn tidigt. Redan vid 5-6 års ålder behärskar barn stora
delar av sitt modersmåls grammatik. Om barnen är osäkra på ett ords böjningsform så hittar
de på egna böjningar av ordet som är logiska. Istället för att säga böcker säger barnet kanske
bokar. Barnet lär sig först ord och uttryck som frekvent förekommer i deras vardag, samt ord
som de har positiva erfarenheter kring exempelvis, mamma, pappa, lampa och vovve. Barnet
lär sig ständigt nya ord och uttryck under sin uppväxt. Familjens språk är viktigt. Ett barn kan
lära sig många språk bara det har tillräckligt mycket användning för dem. De starkaste skälen
för att ett barn skall lära sig ett språk är kärlek och vänskap. Barnet behöver språket för att
kunna kommunicera och tala med de människor som det tycker om, ser upp till, vill
identifiera sig eller höra ihop med (Ladberg 1996, s. 44ff).

Ett barn kan hindras från att lära sig ett språk av olika skäl, bland annat beroende på starka
känslor som sorg, rädsla eller skräck. Traumatiska upplevelser som exempelvis krig kan göra
att barnet är fullt upptagen med dessa känslor och inte har tid att ta till sig något annat. Många
barn behöver professionell hjälp för att bearbeta liknande upplevelser. Otrygghet, ängslan och
blyghet kan också hindra ett barn från att lära sig ett språk. Detta kan inträffa om ett barn inte
kan göra sig förstådd på sitt modersmål. Känner sig barnet illa bemött eller på något sätt
ovälkommet kan även detta hindra att det lär sig språket, då känns inte språket lika angeläget
att lära sig. Utanförskap av olika slag påverkar hur barn tillägnar sig ett språk eller om det får
bristande möjligheter att utöva sina kunskaper i språket. Trygghet underlättar språkinlärning.
Språket är viktigt för att kunna uttrycka sina känslor och göra sig förstådd. Personer som kan
barnets språk kan trösta och förklara och förbereda barnet på vad som kommer att hända.
Hemspråksstöd underlättar därför inlärningen både av modersmålet och barnets andra språk.
En del barn ger upp sina försök att lära sig ett språk. Barnet isolerar sig eller undviker att tala
språket. Risken kan bli att barnet går miste om sitt ena språk. I sådana fall behöver barnet
extra hjälp och stöd från vuxna i utvecklandet av både självförtroende och språk (Ladberg
1996, s. 16-21).
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Rytm och musik underlättar barnens språkinlärning varför man gärna kan använda sig av detta
redskap ofta, ta vara på alla tillfällen som ges för att stimulera barnens språk, när barnen
själva är intresserade, frågar och är mottagliga för ett samtal. Det är bra att dela in barnen i
små grupper så ofta som möjligt för att underlätta barnens möjligheter att kommunicera och
förstå. Ju större barngrupp desto svårare att göra sig hörd. Man kan stärka barnens identitet
via musik, mat, lekar, sånger och annat som förekommer i de länder varifrån barnens föräldrar
kommer. Det är också viktigt att man som pedagog ger barnet orden när de verkligen behöver
dem. Språklekar av olika slag kan underlätta språkarbetet. Ibland behöver barn med utländsk
härkomst extra hjälp för att komma in i gruppgemenskapen, vilket pedagoger och
hemspråkslärare bör hjälpas åt att arbeta för. Det är viktigt att man som pedagog hjälper
barnen att förstå det svenska språket genom att benämna alla saker som barnen gör eller allt
som händer i rutinsituationer (Ladberg 1996, s. 60).

Språket är ett av våra viktigaste redskap när det gäller tänkande och möjligheten att minnas.
För att utveckla ett tankespråk behöver man lära sig exakta ord för ting och händelser. Barnet
behöver även få höra vuxna berätta, förklara och resonera, men samtidigt måste barnet själv få
använda språket på samma sätt. Barnet behöver få möjligheter att förklara, planera, fantisera
och reflektera, vilket innebär att språket utvecklas och till slut blir mindre beroende av själva
situationen. Det tar mycket längre tid att tillägna sig ett andra språk som tankeredskap än som
samtalsspråk. En del barn lär sig ganska snabbt ett bra uttal och utvecklar ett gott ordförråd
för vad vardagliga samtal kräver. Men då det gäller språket som tankespråk är de inte alls på
samma nivå som de barn som har det aktuella språket som första språk (Ladberg 1996, s. 29).

Ett barns språk börjar utvecklas i den nära kontakten med en annan människa enligt Ladberg.
Vårt sätt att utrycka oss varierar hela tiden. Vi anpassar vårt sätt att tala efter vem vi talar
med. Olika människor kommunicerar på olika sätt, om olika saker, och lär sig därför olika ord
och olika sätt att uttrycka sig (Ladberg 2000, s. 81-82).

Barnets självförtroende påverkar också hur det tar sig an språket och hur mycket det lär sig.
Blyga och tillbakadragna barn kan behöva mer stöd och hjälp av vuxna för att våga uttrycka
sig och tala och på detta vis kunna utveckla sitt språk. Har människan ingen användning för
ett av sina språk så går det lätt förlorat. Det är däremot lättare att återuppta och lära sig det på
nytt om man skulle få behov av det igen. Man bör uppfostra barn på sitt modersmål för annars
är det mycket viktig information som kan gå förlorad i synnerhet när det gäller samtal kring
känslor eller känsliga ämnen. När man uppfostrar barn så överför man sin kultur, man berättar
sagor, sjunger sånger och delar med sig av rim och ramsor etc., vilket är en del av barnets
identitet. Det är nästan alltid en ansträngning att uttrycka sig på ett språk, som man har lärt sig
som vuxen. Som pedagog och förälder kan det vara av vikt att fråga sig vilket behov barnet
kan ha av de olika språken idag och i framtiden och ta reda på vilka språk som behöver
stödjas (Ladberg 1996, s. 56 - 60).

För att kunna stödja och ge barnet väl avvägda utmaningar rent språkmässigt krävs det att den
vuxne har kunskaper kring och inlevelseförmåga i barnets situation. Den vuxne behöver ha
insikter om barnets miljö, barnets upplevelser och dess språkliga förmåga för att kunna föra
en givande och utvecklande dialog med barnet. Det är även av betydelse att den vuxne ger
barnet tid och ett stort utrymme att utrycka sig verbalt. Man måste ha tid att lyssna till vad
barnet har att berätta. Ibland måste man som vuxen även hjälpa barnet att koncentrera sig på
samtalsämnet och avleda det från störande moment. Om allt detta sker kontinuerligt kan en
mycket tidig språkutveckling ske, enligt (Söderbergh 1988, s. 66 ff). Språklekar av olika slag
kan underlätta språkinlärningen för barnet. För att få en så god inlärningssituation som möjligt
bör barnet känna sig trygg i inlärningssituationen. Inlärningen kan underlättas om den sker i
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samspel med människor som har en stor emotionell betydelse för barnet (Söderbergh 1991, s.
16).

Flerspråkiga barn blandar sina olika språk. Detta ska inte anses alarmerande utan tvärtom som
ett naturligt steg i deras språkutveckling av båda/ alla språken (Ladberg 1996, s. 36-37).
Arnberg skriver, att det finns vissa återkommande och gemensamma drag i studier av
tvåspråkiga barn, bl.a. ett inledande stadium då barnen blandar språken, en långsam
uppdelning av de båda, det ena språkliga systemets inverkan på det andra, det ena språkets
dominans över det andra, en snabb balansväxling när omgivningen förändras (Arnberg 1991,
s. 42-48).

3.5.3 Läsa (Läsutveckling)

Gösta Dahlgren och Lars Erik Olsson, fil. dr i pedagogik, forskare vid Göteborgs universitet
har gjort en undersökning (1985) om förskolebarns förståelse för varför man ska lära sig att
läsa, och hur man gör när man läser. Barnens svar delades in i olika kategorier. En del barn
ser läsningen som en möjlighet att läsa olika slags texter, andra barn fokuserar mer på att
läsningen ger en möjlighet att ta del av innehållet. Läsningen ger barnet upplevelser,
information och kunskaper. Läsningen kan användas som ett kommunikationsmedel mellan
människor. Ytterligare en del barn ser läsning som en möjlighet att lära sig saker och nå egna
mål, vilket innebär att de måste kunna läsa. Om barnet själv kan läsa slipper han/hon ta hjälp
av andra människors läskompetens. Barnet blir mer självständigt och känner sig mer
oberoende av andra människors färdigheter (Dahlgren & Olsson 1985, s. 82- 89).

En del barn menar att det underlättar att kunna läsa i samband med skolstarten, eller att det är
bra att kunna läsa som vuxen. I ovanstående fall är läsningen mer förknippad med att barnet
ska uppfylla omgivningens krav på att uppnå en förmåga och tillägna sig kunskaper i fråga
om läsning för att med hjälp av dessa kunskaper senare prestera ett godkänt resultat i skola
och arbetsliv. En del barn vill lära sig läsa för att de inte ska hamna utanför gemenskapen i
kamratgruppen. De är rädda för att bli retade av äldre barn som redan kan läsa. Läsförmåga
skulle på så sätt stärka barnets självkänsla och självförtroende. Skolans krav på läskunnighet
kan uppfattas så starkt hos en del barn att de inte tycker sig ha nytta av sin läskunnighet
utanför skolmiljön (Dahlgren & Olsson 1985, s. 92-99).

Enligt Dahlgren och Olsson som gjorde omfattande undersökningar om förskolebarns och
skolbarns uppfattning om varför läskunskaper är av betydelse framkom resultatet att
läskunskaper var av betydelse av olika anledningar; läsning som krav från skola och
omgivning, läsning som en möjlighet att bli självständig, läsning för att öka barnets
självkänsla och självförtroende och till sist läsning av betydelse för att barnet senare ska
kunna uppnå bra resultat i skola och arbetsliv. (Dahlgren & Olsson 1985, s. 91ff).

Margit Tornéus menar att för att kunna läsa krävs en fonologisk medvetenhet. Barnet måste
både kunna avkoda orden och förstå vad de betyder för att sedan kunna sätta in orden i
meningar och sammanhang för att på detta vis kunna skapa sig en bredare och djupare
förståelse för textens innehåll. Efterhand som barnet tränar läsning och skrivning sker
avkodningen automatiskt. Avkodningsproblem innebär att barnet har svårigheter att förstå vad
det läser. För att hjälpa barnet att lära sig att läsa så gäller det för pedagogen att försöka sätta
sig in i och förstå hur barnen tänker för att på detta vis bättre kunna hjälpa dem. För
förskolebarn är denna typ av språkmedvetenhet ofta för svår och det är vanligare att barn lär
sig detta i 6-8 års åldern, när de börjar skolan. För att stimulera barns ljudmedvetenhet kan
man arbeta med språklekar av olika slag, vilket kan ske redan på förskolenivå. Denna typ av
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metodik kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter hos barn menar Tornéus (1983, s.
114; 2000, s. 42-45).

Barn i förskoleåldern har ofta kreativa och logiska lösningar på vad ord betyder även om de
egentligen inte vet vad ordet betyder. Barn lär sig språkets syntax eller regler från början.
Barn lär sig sitt modersmål utan att reflektera över varför de lär sig eller hur de lär sig. Barn
har också ett stort behov av att kunna kommunicera med nära och kära för att på detta vis
skapa sig en förståelse för sin omgivning. Yngre barn kan ha svårigheter att ifrågasätta om
budskapet som de får är rimligt. När ett yngre barn har uppfattat en muntlig instruktion fel så
skyller det ofta det felaktiga svaret på att man själv inte har lyssnat ordentligt, även om det
egentligen är instruktionen från den vuxne som är bristande. Barn i sjuårsåldern börjar
ifrågasätta huruvida instruktionen är tillräcklig för att man skall kunna utföra handlingen
korrekt. För att hjälpa barnet till en större förståelse för språket kan man som vuxen lära dem
att ställa frågor. Ett annat sätt att träna språkförståelse är att barnet ofta får lyssna till
högläsning. Förskolebarn tolkar ord bokstavligt och förstår inte metaforer av olika slag. I sju-
till tioårsåldern börjar barn uppskatta ordskämt (Tornéus 2000, s. 41ff ).

3.5.4 Skriva (Skriftspråket)

Barns uppfattning om skriftspråket är direkt beroende av vad de möter för inställning hos
människor i deras omgivning. Det är vanligt att barnen upplever att läsning och skrivning är
något som förekommer i samband med skolstart, något som också är förknippat med krav från
omgivningen (lärare, föräldrar, kamrater etc.). Känner barnet för höga krav och stor ängslan
kan detta ha en negativ effekt på barnets inlärning. Vad som är anmärkningsvärt är att barnets
fokus oftast ligger på skrivinlärning medan skolan primärt betonar läsningen (Dahlgren,
Gustafsson, Mellgren & Olsson 1999, s. 53-58).

I det pedagogiska arbetet med barns skriftinlärning  är det av betydelse att pedagogen har ett
medvetet förhållningssätt och att han/hon är  klar över vilka intentioner hon/han har. Man bör
som pedagog också vara klar över vilka insikter man vill att barnen ska få och utifrån det
skapa situationer där barnen vet vad de ska lära sig anser Dahlgren et.al. (1999, s. 109-112).

Situationer som lämpar sig väl för arbete med språket i dess skrivna form förekommer och
uppstår hela tiden i den dagliga verksamheten på en förskola eller i hemmet och på fritiden.
Man kan som vuxen/ pedagog uppmärksamma barnen på skyltar, skriva små berättelser till
barnens teckningar och illustrationer. Pedagogen kan hjälpa till att utveckla barnens lek
genom att barnen får leka t.ex. Post och Bank. På detta vis kan barnen utveckla sitt språk och
skaffa sig fler verktyg för leken, som går ut på att använda skriftspråket i olika sammanhang,
eftersom läraren då har en möjlighet att förklara hur skriftspråket kan användas. Pedagogen
kan även dra nytta av bibliotekens möjligheter och kompetenser när det gäller skriftspråket
(Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson 1999, s. 119- 148).

Enligt Dahlgren et.al. har barnen lättare att förstå vilken användning de kan ha av
skriftspråket och är mer avspända inför utmaningen att lära sig skriva än att läsa. Därför kan
det vara positivt för barns språkutveckling att i vissa skeden i deras utveckling låta
skrivningen komma före läsningen (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson 1999, s. 56).

Enligt Söderbergh är det av betydelse att vuxna, i många fall föräldrarna, men även till viss
del förskolepersonal vägleder och hjälper barnet att göra sig förstått. Detta kan ske på många
olika vis, t ex. genom att tidigt, redan innan barnet kan tala, ge det ord för saker och ting som
återkommer i barnets vardag och omgivning. Det kan även vara namn på föräldrar och syskon
(Söderbergh 1991a s. 16-17).
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Vikten av att barnen lär sig läsa och skriva är stor då den som inte kan läsa och skriva är
utestängd från många vägar till kunskap i ett samhälle som det svenska där skrift används så
mycket enligt Söderbergh (1988, s. 84) och Ladberg (1996, s. 53). Barn bearbetar sina
läsupplevelser på olika vis. Ett sätt menar Söderbergh är att de ritar sina intryck från
berättelser som de antingen har läst själva eller som någon annan, helst närstående person, har
läst för det. För att barnet ska kunna rita innehållet i en berättelse behöver barnet ha någon
form av egen erfarenhet eller upplevelse av händelserna som inträffar i historien. Barnet bör
även ha erfarenheter av att lyssna till berättelser av olika slag för att på detta vis skaffa sig ett
behov av att bearbeta sina intryck från dessa. Söderbergh menar vidare att barnet måste få tid
på sig att bearbeta och uttrycka sina intryck genom att till exempel rita teckningar. Ibland kan
barnet ha hjälp av att boken som läses är illustrerad, vilket kan bidra till att barnet med hjälp
av bokens illustrationer finner lösningar i sitt eget sätt att rita. Efterhand som barnet fortsätter
att teckna utvecklas dess förmåga att rita (Söderbergh 1991b, s. 14-15, s. 49).

Carlsen och Samuelsen lektor i bild och form, respektive studierektor vid
förskollärarutbildningen vid Telemark Lärarhögskola menar att för att barn ska utvecklas på
bästa sätt bör man se till helheten. Vidare menar de att alla former av uttryckssätt som drama,
rörelse, bild och form och musik ingår som delar och tillsammans bildar en helhet i barnets
språkutveckling. För att underlätta barnens förmåga att uttrycka sig kan man bearbeta
upplevelser med hjälp av olika estetiska metoder. Författarna menar också att det är viktigt att
pedagogen anser att olika estetiska uttryckssätt gagnar barnets utveckling och att pedagogen
har en förmåga att försöka sätta sig in i och förstå barnens känslor när de uttrycker sig på
olika vis. Det är av betydelse att pedagogen inte enbart ser varierande estetiska uttryckssätt
som en arbetsmetod som alltid har använts på förskolan. Massmedia ger barn helt andra ljud
och bilder än vad som var fallet för barn som växte upp under tidigt 1900-tal. Massmedias
bilder påverkar barns bildutveckling. Barnen tar både intryck därifrån och skapar egna uttryck
därav. Som pedagog kan man dra nytta av och hjälpa barnen att bearbeta bilder och ljud som
de möter i massmedia och på detta vis kan man bidra till barns utveckling och lärande.
Pedagogen bör ge barn väl avvägda utmaningar för att på detta vis bidra till barns inlärning
och utveckling. Pedagogiken bör utformas med så stor variation som möjligt för att detta ska
uppnås, menar Carlsen och Samuelsen (1988, s. 145ff).

3.6 Sammanfattning av betydande faktorer för språkutveckling i sin helhet;
förstå, tala, läsa, skriva

Ladberg skriver att känslomässig närhet underlättar språkinlärning. Spännande, roliga och
intressanta och gärna konkreta aktiviteter stödjer språkutvecklingen. Detta överensstämmer
till viss del med Vygotskij, som menar att barnet för att utvecklas på ett tillfredsställande vis
behöver en välordnad och stimulerande miljö. Omgivningen måste ge barnet utmaningar för
att barnets språk skall utvecklas på bästa sätt. Erfarenheter och samtal tillsammans med
många olika människor berikar barnets språk. Språk växer fram genom närhet, trygghet och
kontakt med människor. Den sociala samvaron är viktig enligt Ladberg (1996, s. 18-19 ) det
är något som även Vygotskij poängterar. Han menar att barns utveckling beror mycket på det
sociala samspelet med omgivningen, vilket även Piaget menar, men han ger inte det sociala
samspelet lika stor betydelse som Vygotskij (Håkansson 1998, s 15-17). Tvåspråkigheten hos
barn har sin grund i föräldrarnas attityd gentemot de olika språkkulturerna. Faktorer som kan
påverka barnens språkutveckling kan t ex. vara om familjen tänkt återvända till sitt forna
hemland  eller stanna kvar i landet dit de kommit, om familjen vill bevara sin ursprungskultur
och sitt modersmål eller om den är mer angelägen att lära sig och anpassa sig helt till det nya
landets kultur och språk(Arnberg 1991, s.33 ff ).
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Förskolan kan underlätta för flerspråkiga barn genom att låta barnens språk höras och synas,
t.ex  på namnskyltar, via bilder från barnens hemländer, foton, collage och flaggor mm. På
detta vis talar man som personal om för barnet att deras bakgrund är av betydelse och att man
är intresserad av familjens kultur. Det är viktigt att förskolepersonalen ger barnen närkontakt.
Kontakten skapas först, sedan kommer behovet av att tala. Barn är mycket uppmärksamma på
vuxnas reaktioner och kroppsspråk och märker direkt om den vuxne inte tycker om barnets
sätt att agera. Sådant kan medföra att barnet blir osäker i sin identitet. Det gäller att personal,
som arbetar på förskolor i mångkulturella områden är medvetna om att detta kan uppstå.  Med
hjälp av hemspråkslärare kan man arbeta med barnens alla språk. Det är extra viktigt att
förskolan arbetar konkret. Som pedagog i ett mångkulturellt område är det av största vikt att
vara extra tydlig i sin kommunikation och sitt arbetssätt tillsammans med barnen (Ladberg
1996, s. 57f).

 Ett betydande sätt att hjälpa barnets språkutveckling framåt är att den vuxne för en dialog
med det lilla barnet. Det finns tre rutiner i dialogen som är av särskild betydelse:

1. Den vuxnes vana att under samvaron med barnet ackompanjera den gemensamma
verksamheten med berättande, beskrivande och förklarande språk, klä verksamheten i
språkets dräkt.
2. Vanan att planera nästa steg i det gemensamma handlandet genom att tala om vad som
omedelbart eller snart skall komma att hända.
3. Vanan att tala om sådant som just har skett (Söderbergh 1988, s. 67).

Alla flerspråkiga barn blandar sina språk, vilket är helt naturligt och behöver inte innebära att
barnet inte behärskar språken. Är man flerspråkig så händer det att man uttrycker olika
känslor på olika språk. Det är ganska vanligt att barn ibland skäms för att tala sitt modersmål
på offentliga platser, när de bor i ett land där man inte talar samma språk. Det är viktigt att
föräldrarna fortsätter att tala sitt modersmål offentligt och visar att de är stolta över att tala sitt
språk, annars finns risken att barnets självförtroende minskar. En anledning till att vuxna
slutar tala sitt modersmål eller slutar tala om varifrån de kommer kan vara att den rådande
situationen i hemlandet är oacceptabel på grund av krig, förtryck, diskriminering eller annat
våld beträffande de mänskliga rättigheterna, vilket gör att man skäms för att härstamma
därifrån. Massmedias bild av landet kan också påverka människor negativt. Men barnens alla
språk borde uppmuntras, det är ett sätt att via ett språk utveckla det andra. Barn lär sig språk
på olika sätt. En del barn pratar tidigt även om det inte kan så mycket av språket, barnet talar
för att lära. Andra lyssnar och samlar in språket, när barnet  känner sig moget så talar det med
fullständiga meningar (Ladberg 1996 s. 36-37).

Det blir allt vanligare att svenska förskolor tar emot barn med ett annat modersmål än
svenska. För att dessa barn skall utveckla sina språk är särskilda insatser från förskolan av
betydelse. En förutsättning för att kunna planera för barnets fortsatta språkutveckling är att
den vuxne har kunskap om hur långt barnet har kommit i utveckling av sitt andraspråk.
Personalen observerar barnens språk i de dagliga aktiviteterna, som förekommer på förskolan.
Man kan dokumentera och utvärdera en observation på olika vis, bl.a. genom
bandinspelningar eller skriftlig dokumentation av barnets språk. Det finns
bedömningsinstrument för hur enspråkiga barns språkutveckling bör se ut. Exempel på sådant
bedömningsmaterial är Lundamaterialet. Detta bedömningsmaterial tar inte hänsyn till om
barnet har ett annat modersmål än svenska. För att kunna göra en analys om vad barnen
verkligen kan i sitt andra språk bör man fundera över vad språkbehärskning och
andraspråksutveckling innebär, varför det är av betydelse att göra språkobservationer redan i
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förskolan. Vilka sätt finns det att observera barnens språk på, när och hur kan man göra dessa
observationer, vad kan man få information om genom barnens berättande. Följande kunskaper
behövs för att behärska ett språk, enligt Benckert; språkets formella regler det vill säga
språkets fonologiska regler, språkets grammatiska regler, ordförrådet och textuella regler.
Man bör även behärska språkets sociolingvistiska regler (sociolingvistik = läran om socialt
betingade språkavändningsregler), det vill säga dess informerande funktion, expressiva
funktion, direktiva funktion och kontaktreglerande funktion (Benckert 1999, s. 80-83).
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4. Språkfrämjande arbete på bibliotek och förskola/skola

4.1 Resonemang kring likheter och skillnader mellan mål för läroplanen för
förskolan respektive bibliotekslagen

I bibliotekslagen är ett mål att främja samhällets demokratiska värderingar. I läroplanen för
förskolan är ett av målen att främja barns utveckling av demokratiska värderingar och normer,
för att de senare ska kunna bli ansvarskännande samhällsmedborgare. Både i läroplanen för
förskolan och bibliotekslagen skrivs det att verksamheten ska vara anpassad efter barnens
behov. I bibliotekslag och läroplan för förskolan finns det en vilja att främja barns utveckling.
I bibliotekslagen poängteras barnens rätt att stimuleras till språkutveckling och läsning,
medan man i läroplanen för förskolan tydligare poängterar omsorg, fostran, lärande och
inlärning. Förskolan ska arbeta för att barnen ska kunna öva sin förmåga att kommunicera och
söka ny kunskap. Vetskapen om hur det går till att samarbeta är en funktion och förmåga som
är av betydelse att utveckla med tanke på det ökande informationsflödet i vårt samhälle.
Enligt bibliotekslagen ska biblioteket främja ett intresse för läsning, litteratur, information,
upplysning och utbildning, samt kulturell verksamhet. (Bibliotekslag SFS 1996:1596 &
Läroplanen för förskolan 1998, s. 8-9, s. 12).

Biblioteket har också som uppgift att göra datorbaserad information tillgänglig för alla
medborgare. Varje kommun ska ha folkbibliotek. Det skall finnas skolbibliotek på grund- och
gymnasieskolan för att eleverna ska uppmuntras till läsning och för att undervisningen ska
kunna tillgodoses med lämpligt material (Bibliotekslag. SFS 1996:1596). I detta avseende går
det att finna likheter mellan läroplanen för förskolan och bibliotekslagen, eftersom det i båda
dessa delvis läggs vikt vid inlärning, lärande och utveckling. Däremot tas det inte särskild
hänsyn till yngre barn, 0-5 år, i bibliotekslagen utan de omfattas i alla medborgare. Ett av
läroplanens mål är att förskolan ska samarbeta med hem, sexårsverksamhet och skola.
Samarbete mellan förskola och bibliotek nämns inte som ett specifikt enskilt mål varken i
läroplanen eller i bibliotekslagen. Däremot ska förskolan arbeta för att barnen ska ta del av det
samhällsliv som pågår i barnens närområde. Häri kan biblioteket ingå. Det står dock inte
uttryckligen att förskolan ska använda sig av eller besöka biblioteket, vilket däremot uttrycks
som ett råd i den rådgivande skriften från socialstyrelsen Pedagogiskt program 1987 för
förskolan, som föregick den nuvarande läroplanen - Läroplan för förskolan (Läroplanen för
förskolan 1998, s. 14).

4.2 Yrkeskompetenser

Kompetens betyder att yrkesutövaren har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att utföra
ett bra arbete. Det ingår också att man är medveten om vilka mål och styrdokument som är
aktuella och gäller för yrkesverksamheten (Wennström 1999, s.30f).

Några av förskollärarens viktigaste arbetsuppgifter är att vara didaktiskt medveten, ha vetskap
om vilka arbetsmetoder som är relevanta att använda för att förmedla kunskap till barnen. Det
är också av betydelse att pedagogen har tillräckliga teoretiska kunskaper om barns utveckling
och är medveten om hur barn fungerar i olika situationer (ibid).
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Några av bibliotekariens viktigaste arbetsuppgifter är t.ex. att se till att informationen görs
tillgänglig, hjälpa människor att hitta rätt information samt se till att det finns ett varierat
utbud på biblioteket både när det gäller litteratur, media och IT-tillgång. Biblioteket ska också
tillhandahålla god litteratur och nya böcker och katalogisera materialet. Ytterligare en uppgift
är att vägleda människor i informationsflödet (Lähdevirta 2001, s.23).

4.2.1 Samarbete mellan bibliotekarier & pedagoger

Nedan går vi genom hur olika samarbeten kan se ut.

Ekström, litteraturpedagog, lärarutbildare och universitetsadjunkt i Stockholm, skriver att den
språkliga utvecklingen kan försvagas och försenas om den så kallade lingvistiska
medvetenheten inte utvecklas hos barn i åldrarna 2-4 år. Den lingvistiska/språkliga
medvetenheten omfattar bl a förmågan att skilja mellan språkets innehåll och dess form. Detta
påverkar också kommande språkinlärning och är ett starkt motiv för alla i barnens närhet att
använda högläsning som språkstimulans. Om man i förskolan varje dag har högläsning minst
en kvart, skulle detta främja barnens språkutveckling. Det är av betydelse att
förskoleavdelningar skapar sin egen boksamling eventuellt kan förskolan ta hjälp av en
bibliotekarie vid bokvalen. Biblioteket/bibliotekarien kan också nyttjas för boklån (Ekström &
Godée 1992, s. 49-53).

En annan möjlighet att öka barnens språkmedvetenhet är att samarbeta med barnens föräldrar,
i den meningen att man uppmuntrar föräldrarna att läsa högt för sina barn. Alla satsningar på
läsfrämjande åtgärder i grundskolan är viktiga, men för barn som lever i en torftig språkmiljö
är insatserna väl sena om de inte sätts in förrän vid skolstart. De barn som redan kan läsa
vinner på att själva få läsa högt för sina föräldrar eller syskon. Det är av betydelse att barn och
vuxen efter lässtunden tillsammans samtalar om den lästa texten. Även om barnen själva kan
läsa bör vuxna fortsätta läsa högt för dem. Om vuxna fortsätter att läsa kapitelböcker för
barnen kan deras ordförråd öka. Samtidigt kan det underlätta för barnet, som kanske inte är en
så rutinerad läsare, att få vila från sin egen läsning och istället lyssna till föräldern så att
läsningen även i fortsättningen får vara lustfylld och inte bara något arbetsamt (Ekström &
Godée 1992, s. 54-56).

Ekström menar att på grund av att barn har svårare att uttrycka sig i tal och skrift än vuxna så
har de större behov av att få tillgång till bra böcker. När detta uppfylls inspireras barnen till att
uttrycka sig i både tal, bild och skrift. Då barnen uttrycker sin vilja och/eller åsikt är det
viktigt att man som vuxen tar barnet på allvar och lyssnar uppmärksamt. Vidare menar
Ekström att det inte alls är självklart och enkelt att säga vad som är bra barnlitteratur. Det
finns fortfarande för lite forskning på området, mycket beroende på avsaknaden av en bra
forskningsmetod menar hon. Det som kan anges är vuxnas syn på vad bra barnlitteratur är
menar Ekström. Ekström gör en kortfattad definition: bra barnböcker är böcker som ger
upplevelser och handlar om barns existentiella problem. Barn behöver alltså ärliga böcker,
som hjälper dem att känna igen sig, sin egen situation, sina känslor och handlingar. Böcker
som hjälper dem att förstå sig själva, andra barn och vuxna och som visar att de inte är
ensamma med sina upplevelser och känslor. En bra bok är engagerande och utvecklar
språkuppfattningen, berikar ordförrådet och ger barnen något att bearbeta och tänka vidare
kring (Ekström & Godée 1992, s. 51; Ladberg 1996, s. 29; Söderbergh 1988, s. 139).

Det finns olika sätt att bearbeta berättelser som använts för högläsning t ex genom lek, vilket
kan öka barnets förståelse, oavsett på vilken språklig nivå det befinner sig.
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I 3-4 årsåldern grundläggs läsvanorna hos barn. Vid högläsning bör barnen vara pigga och
alerta, det är även en fördel om barnen tycker att högläsningen är spännande och rolig. Det
underhållande i läsningen ökar barnens koncentrationsförmåga. Skillnaden är stor mellan
högläsning i hemmet och högläsning i förskolan. Högläsning i förskolan kräver mer av
barnen, eftersom många barn måste lyssna till berättelsen samtidigt. Risken för avbrott och
andra störningsmoment kan vara betydligt större än i hemmet. Barnen i barngrupperna på
förskolan befinner sig ofta på olika utvecklingsnivå när det gäller både språk och
socialisation. Även detta påverkar högläsningen (Ekström & Isaksson 1997, s. 39-40).

Metoder för att underlätta språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn i förskoleåldern har
beskrivits av bland andra Hanna Bergsmark och Sanela Rozajac.

Hanna Bergsmark har i sin magisteruppsats Hur ett bibliotek kan underlätta barns
språkutveckling gjort en studie om hur ett bibliotek i ett mångkulturellt samhälle stöttar barn i
deras språkutveckling och hur för – och grundskolelärare ser på denna verksamhet. Förskola
och skola är enligt Bergsmark dåligt informerade och håller sig dåligt informerade om vilken
verksamhet som bedrivs på biblioteket. Pedagogerna tänker inte alltid på att bibliotekets utbud
kan stödja undervisningen på förskolan och i skolan. Arv och miljö påverkar barns
språkutveckling. De flesta av respondenterna i Bergsmarks empiriska undersökning var
positiva till samarbetet mellan bibliotek och förskola/skola men en del lärare menade att
bibliotekariernas bemötande av barnen var sämre. Det är viktigt att stimulera barnens alla
språk, inte enbart andra språket, det svenska språket i detta fall. Tidig språkstimulans gynnar
barnens språkutveckling. De flesta biblioteks språkprojekt som genomförts i landet har
följande gemensamt: Samarbete med BVC och tidig kontakt med nyblivna föräldrar, att få
föräldrar att visa intresse för barnens språkutveckling, ett naturligt och integrerat samarbete
med skolorna, samt användning av verksamheter som bygger på barnens fantasi och
kreativitet. Förändringar som pedagogerna vill se i biblioteksverksamheten är bl.a.bättre
öppettider fler sagostunder och mindre antal barn i grupperna vid sagostundsbesöken
(Bergsmark 2001, s. 45-53).

Sanela Rozajac diskuterar i sin magisteruppsats Biblioteket, öppna förskolan och föräldrar i
samarbete kring flyktingbarns språkliga och kulturella utveckling (en studie av
bostadsområdena Hässleholmen och Norrby i Borås)  problematiken kring främlingsskap,
segregation och flerspråkighet, men även hur biblioteket och öppna förskolan i samarbete kan
nå och hjälpa flyktingfamiljer med sin verksamhet. Genom litteraturstudier och intervjuer
med flyktingfamiljer har Rozajac förstått att öppna förskolan i samarbete med biblioteket
upplevs som något mycket positivt för flyktingarna eftersom det blir en mötesplats och
introduktion i det svenska samhället. Det är positivt att bibliotekarien finns på plats på den
öppna förskolan eller gör hembesök hos familjerna, vilket gör det lättare för familjen att fråga
och få förklaringar på saker som är svåra att förstå, familjen känner sig vänligt bemött.
Flyktingfamiljerna upplever att när delar av personalen på öppna förskolan också har
invandrarbakgrund gör detta att personalen har en större förståelse för vilka svårigheter som
kan uppstå för flyktingfamiljerna i det svenska samhället. Respondenterna påtalar även
betydelsen av kontakt med andra människor i samhället. De menar också att det är av
betydelse för barnen som då får möjlighet att utveckla alla sina språk genom många olika
mänskliga kontakter. Förälderns hälsa påverkar i stor utsträckning barnets språkliga och
kulturella utveckling. Det är av betydelse att familjerna får bli en del i det svenska samhället
så fort som möjligt genom att de får jobb och kontakter med svenskar (Rozajac 2001, s. 38-
50).  Nedan kommer vi att presentera några samarbetsprojekt som har bedrivits och
genomförts mellan bibliotek och förskola/skola. Vi har valt just nedanstående projekt,
eftersom det i ett fall finns en utvärdering av projektet Boknallen - Skolexemplet Markaryd.
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Andra val har gjorts för att ge ytterligare en del exempel på hur samarbeten kan se ut. De
läsfrämjande projekt som startats vid svenska bibliotek har i allmänhet haft en uttalad
målsättning att bidra till barnens språkutveckling.

Vi menar att trots att Listiga Räven är samarbeten mellan skola och bibliotek, så är det
adekvat att ta med dessa i vår uppsats även om vår uppsats handlar om samarbete mellan
bibliotek och förskola. Detta eftersom arbetet som genomförts i Listiga Räven projektet har
inspirerat många att starta liknande projekt. Vi menar också att Listiga Rävens arbetssätt i viss
mån är applicerbart på förskoleverksamhet.

År 1997 avsatte Statens kulturråd fem miljoner svenska kronor till läsfrämjande projekt för
barn och ungdom. Detta resulterade i att många projekt påbörjades och bedrevs under 1998.
Nedan presenteras några exempel där bibliotek och förskola eller grundskola samarbetade
både före och under 1998 med språk- och läsfrämjande arbete.

Många av projekten startades i samband med att rapporten om Barnbokens ställning – inom
biblioteksväsendet och inom barnomsorgen som presenterades 1996. Rapporten är kritisk till
kommunernas nedskärningar inom barnomsorg, skola och bibliotek. Den poängterar vilka
konsekvenser dessa nedskärningar kan komma att få för det svenska samhället i framtiden.
Efter det att denna rapport lades fram har politikerna blivit uppmärksamma på problematiken
och har uppmuntrat språkfrämjande arbete i kommunerna. Nu genomförs ett stort antal
läsprojekt av olika slag, men med liknande mål på ett flertal platser och i ett flertal kommuner
i landet (Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen, 1996, s.
39, s. 44f).

Vi har hittat dokumentation av olika projekt i magisteruppsatser och i sammanställningar och
idéskrifter från Bibliotekstjänst, samt i tidningsartiklar.

4.3 Exemplet Boksnurran

Projektet var ett initiativ från stadsbiblioteket i Helsingborg som skulle bedrivas från
barnavdelningen – Växthuset. Under tre år har barnomsorgspersonal fortbildats, det har
förekommit mellan 5-7 träffar. Utbildningen har tagit upp ämnen som barns språkutveckling,
barnlitteraturhistoria, biblioteksteori, folksagor och kapitelböcker. Deltagarna har läst mycket
litteratur i samband med fortbildningen, både för sig själv och i barngrupperna. Resultaten och
innehållet har sedan diskuterats under träffarna. Boksnurrans primära mål var att sprida läslust
till barnomsorgens personal och barn, samt föräldrar. Målet var att ge kunskap om vikten av
att läsa för barnen (bl a för språkutvecklingen); presentera bra böcker och förmedla glädjen i
en gemensam lässtund. Detta skulle ske genom att utbilda och inspirera en anställd på varje
deltagande förskola och sedan låta deltagaren förmedla vad hon/han lärt sig vidare på
respektive förskola. Projektet gav också ett bokpaket innehållande 25 böcker till varje
förskola som deltagit i Boksnurran. Projektet finansierades av sökt bidrag från statens
kulturråd (Wilhemsson 2000, s. 55-57).

4.4 Exemplet Markaryd

Skolexemplet Markaryd är ett tidigt läsprojekt, som har bedrivits kontinuerligt under de
senaste tio åren. Idén med Boknalleprojektet i Markaryd var/är att försöka förebygga
språksvårigheter. Man har därför valt att börja med insatser så tidigt som möjligt, eftersom
forskning har visat att ju tidigare språkstimuleringen påbörjas desto mer gynnsamma blir
resultaten. Man har med projektet Boknallen valt att gå ut till alla barn i kommunen.
Förhoppningen med projektet är att Markaryds gymnasister skall kunna hävda sig bättre på
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högskola och universitet. Man anser också att det är en demokratisk rättighet att förstå det
språk som myndigheter och andra samhälleliga instanser använder sig av och vill därför ge
barnen i Markaryds kommun en möjlighet att utveckla ett rikt ordförråd. Språksegregering är
negativt för den demokratiska processen i det svenska samhället. Med denna ökar risken att vi
i ännu högre grad än nu skapar ett elitsamhälle. Denna inställning har lagt grunden för
Boknalleprojeket (Anderson & Borg 1995, s. 7-22).

Biblioteket skickar i samarbete med barnavårdscentralen ut information om vikten av att tidigt
stimulera barnets språk.Det skickas också ut en inbjudan till föräldrarna och barnet att besöka
närmaste bibliotek och där få sin första gåvobok. I händelse av att denna information inte har
nått fram kompletteras denna med ett besök av Boknallen – en bibliotekarie som gör
hembesök. Anledningen till att föräldrarna själva får komma och hämta gåvoboken är att man
har för avsikt att introducera biblioteket. Boknallens främsta uppgift är att informera föräldrar
om barns språkutveckling. Att intressera föräldrarna för att samtala med sina barn och lyssna
mer till sina barn och att läsa högt för dem. När barnet är knappt två år gör Boknallen sitt
första hembesök. Föräldrarna får möjlighet att genom ett utskick välja att själva boka tid för
hembesök. Vid första hembesöket får alla barnen boken Nallen. Boknallen fortsätter sedan sitt
arbete kontinuerligt. När boknallen kommer på besök har hon/han med sig böcker som
familjen kan låna på obestämd tid. Det andra hembesöket sker när barnet är i 4-5 årsåldern.
Barnet blir då sysselsatt med att färglägga en teckning av en nalle medan boknallen pratar
med föräldrarna. Vid detta tillfälle rekommenderar Boknallen Sagor att läsa och berätta av
Harriet Söderblom. För att knyta föräldrakontakter är boknallen ofta ute och läser sagor på de
öppna förskolorna (Wendt-Nevhage 1995, s. 25-30).

En talpedagog gjorde återkommande besök på förskolorna i Markaryd för att förmedla tips till
och göra förskollärare uppmärksamma på att man kan öka barnens språkliga medvetenhet på
ett lekfullt sätt. Barn måste få möta språket på den språkliga nivå där de befinner sig. Man
använder sig av Bornholmsmodellen som bas för språkstimulering (Blomberg 1995, s. 32-33).

Låt oss förklara Bornholmsmodellen kort. Bornholmsmodellen utarbetades från början av
professor Ingvar Lundberg. Hans material översattes senare till danska och vidareutvecklades,
samt utökades med fler språklekar av Jörgen Frost, Anette Amtorp och Karen Troest, alla från
Bornholm. Materialet kom att ingå i en vetenskaplig undersökning som sträckte sig över fyra
år på Bornholm och på Jylland. Därefter översattes materialet ännu en gång fast denna gång
till svenska. Syftet med språklekarna är att stimulera barns språkliga medvetenhet innan de
ska börja med själva läsinlärningen. Språkaktiviteter av detta slag kan förhindra senare läs-
och skrivsvårigheter. Bästa resultatet får man enligt denna undersökning om man håller på
med språklekar med 5-6 åringar i 15-20 minuter om dagen i ca åtta månader. Språklekarna är
planerade med en struktur som gör att de blir svårare efterhand som man arbetar med
materialet. Till en början lyssnar man enbart till ljuden i den närmaste omgivningen, sedan
fortsätter man med lektillfällen som pågår månadsvis innehållande rim och ramsor ord och
stavelselekar. Även lekar med fonem kan ingå i arbetet (Häggström & Lundberg 1994, s. 5). 3

Talpedagogerna tar också hjälp av handdockor för att hjälpa barnen att koncentrera sig och för
att skapa en konkretare inlärningssituation. Dockorna som introducerar språket har med sig
väskor med ord som rimmar, olika sånger, bilder på saker som rimmar. Vid tredje besöket
pratar talpedagogen om skillnaden mellan korta och långa ord, jämförelser av hur lång tid det

                                                                

3 Planeringsscheman för lekarna finns i häftet Språklekar efter Bornholmsmodellen – handledning av Ingrid

Häggström & Ingvar Lundberg.
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tar att säga olika ord. Därefter kommer uppdelningen av ord i stavelser och uppdelningen av
ord i fonem – språkljud.

Förskollärare och bibliotekarier väljer tillsammans ut vilka böcker som skall bearbetas på
förskolan under hela året, en sagobok, en bilderbok och en bok med rim och ramsor.
Kommunen delar ut denna bokgåva till alla 6 åringar. Innan barnen får ta hem böckerna
bearbetas de på förskolan på olika vis, genom lek och bild och form. Studie- och teaterbesök
görs som har anknytning till böckernas innehåll. Man tillverkar även egenhändigt påhittade
sagor, vilka man hämtat inspiration till från 6 årsböckerna. Detta är ett av många sätt att
arbeta kring böcker i förskolan. Många andra kommuner har anammat Markaryds arbetssätt
för att på detta vis öka barns bokintresse och läsning. Det väljs ut nya böcker av varierande
författare varje år (Walerholt 1995, s. 43-47).

4.4.1 Utvärdering av Boknallen

Boknalleprojektet har pågått i flera omgångar och har utvärderats av Ann-Katrin Svensson,
docent i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Här redovisas resultaten från projekten 1986
respektive 1988. Den språkliga jämförelsen gjordes på alla barn som deltagit i projektet när
barnen är fyra år. Svensson skriver att barnen som medverkade i projektet 1988 har ett bättre
ordförråd och en bättre språklig förmåga än de barn som deltog 1986, vilket hon säger kan
tyckas vara konstigt med tanke på att barnen deltog i projektet med så få års mellanrum. En
anledning kan vara att man har vidareutvecklat och prövat sina arbetsmetoder och sin
pedagogik samtidigt som nya idéer har tillkommit under dessa två år.  Barnen som deltog i
1988 års version av Boknallen kunde dra nytta av denna utveckling och i och med detta fick
de ett bättre resultat på de gemensamma språktesterna. Projektets syften har uppfyllts på ett
tillfredsställande sätt, menar Svensson. Projektet har bidragit till att föräldrar oftare samtalar
med och läser högt för sina barn. I samband med högläsningen har man även ökat
närkontakten med sina barn, vilket föräldrarna ser som positivt. Många föräldrar tycker också
att projektet har bidragit till att man har arbetat mer medvetet för att underlätta barnens
språkutveckling.  Ett fåtal föräldrar har varit negativt inställda till projektet och de menar att
de läser tillräckligt för barnen ändå och att de inte behöver ha några hembesök av en
Boknalle. Hembesöken betraktades som ett intrång i hemmet, vilket dessa familjer var
negativa till. I något/några fall berodde det på att det var familjer som hade sociala bekymmer
och därför undvek kontakter med samhället.

De fyraåringar som inte hade deltagit i projektet presterade oftare sämre resultat än de barn
som hade medverkat i detsamma. För att kunna förbättra resultaten ytterligare menar
Svensson att projektet bör omfatta alla förskolebarn eller åtminstone en större andel barn än
vad som var fallet 1986 och 1988. Från början var det meningen att man skulle nå ut till alla
förskolebarn, men detta gick inte att uppfylla med de ekonomiska medel man hade tillgång
till. Dessutom bör man utöka Boknalletjänsten till en heltidstjänst, samtidigt som man gärna
får anställa fler personer som arbetar som Boknallar för att på detta vis nå ut bättre och oftare
till fler familjer (Svensson 1989, s. 119-122).

4.5 Exemplet Trelleborg

Lisbeth Gisselquist, barnbibliotekarie, numera ansvarig för barn och ungdomsnämnden i
Trelleborgs Kommun menar att det är viktigt att barnavdelningarna på biblioteken i
Trelleborg pedagogiseras, med detta avser hon att de anpassas så att personal och barn från
förskolan skall kunna komma på besök trots att barngruppernas storlek har ökat under de
senaste åren. Det är också viktigt menar hon att göra barnlitteraturen mer lättillgänglig och
synlig för både barn och pedagoger. Tillsammans skulle bibliotekarier och förskollärare
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kunna hjälpas åt att hitta relevant litteratur som kan läsas och bearbetas meningsfullt och
lärorikt i förskolan. I Trelleborg har man under de senaste åren delvis använt sig av samma
metoder för sitt arbete som man gjort i Markaryd. Barnen får sin första bok och föräldrarna får
information från BVC (Barnavårdscentralen) om hur viktigt det är för barnen att man läser för
dem redan från en tidig ålder. Vidare får alla 6 åringar varsin bok som bearbetas på olika sätt
under året på förskolan. Allt detta har genomförts med lyckade resultat som följd (Gisselquist
1994, s.157-170).

Bokstödet i Trelleborg startades 1997. Biblioteket åker ut för att nå förskolor och skolor
utanför tätorten som har svårt att ta sig till biblioteket. Bibliotekarien håller i regelbundna
bokprat om många nya böcker som sedan lämnas kvar för att de ska kunna läsas och arbetas
med under hela terminen. Bibliotekspersonal deltar även vid föräldramöten där de talar om
vad bokstödet innebär och om läsandets betydelse för barn. Vid detta tillfälle presenterar
bibliotekarien även böcker. Det startades särskilda sagoklubbar för förskolebarnen med egna
medlemskort. Bibliotekarien åkte ut och berättade sagor och läste för barnen ibland. Det
kontinuerliga arbetet fortsattes av personalen på respektive skola/förskola (Wilhemsson 2000,
s. 81-82).

4.6 Exemplet Edboskolans bibliotek

1992 startades biblioteket på Edboskolan i Huddinge. På skolan går elever som är mellan 6-16
år och i de lägre klasserna arbetar man åldersintegrerat. Det har utarbetats en verksamhetsplan
för skolbiblioteket där varierande ansvarsområden finns. Elevernas och pedagogernas ansvar
är att ofta använda bibliotekets medier och litteratur som en resurs i arbetet och utbildningen.
Det står vidare att skolledningen har ansvar för att tillräckliga ekonomiska och personella
resurser finns till förfogande så att en god biblioteksverksamhet kan genomföras. Det är av
betydelse att inte läskunniga barn får språklig stimulans genom att vuxna läser högt för dem.
Hälften av människans ordförråd skapas innan sju års ålder och för språkutvecklingens skull
är det av betydelse att barnen kommer i kontakt med skriftligt språk redan innan de kan läsa
själva. De barn som får en medveten språklig stimulans av medvetna pedagoger och vuxna
har ett språkligt försprång i förhållande till barn som inte har fått denna språkliga möjlighet
(Amborn & Hansson 2002, s. 138-150).

4.7 Exemplet Karlskoga

Alla 6-åringar i Karlskoga bjuds på hösten in till spännande och roliga besök på biblioteket.
Det som är mest spännande för barnen är biblioteksspöket som vaktar böckerna i källaren.
Besöket börjar med att alla barnen i förskoleklassen samlas i soffan och tas om hand av
bibliotekspersonalen som berättar en saga utan bok men med hjälp av en flanellograf. Sedan
talar man om biblioteket och om vad man kan göra där. Därefter visas barnen runt i
biblioteket och får bl.a. reda på var bilderböcker och faktaböcker står. När rundvandringen är
avklarad fortsätter man ner i magasinet via hiss eller trappor. Här får barnen titta på gamla
dagstidningar och det pratas om Karlskoga förr i världen, då det inte fanns bilar. Sedan får
barnen se var boklådorna som kommer ut till förskolan packas. Längst in bakom en
skyddsrumsdörr finns spöket som vaktar böckerna, han livnär sig på namn. Barnen går in med
bibliotekarien och säger hej och alla säger sitt namn. När spöket hört alla barnens namn är han
mätt och behöver vila middag. Sedan avslutas besöket med en samling på barnavdelningen
där fröken får med sig en kapitelbok som gåva till barngruppen (Wilhemsson, 2000 s 34-35).
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4.8 Exemplet Lingonbarn.

Projektet startades i Jönköping bland annat för att landskapet Småland är känt för sina många
stora författare.  Eftersom landets barnbibliotek drabbats hårt av nedskärningar de senaste
åren ville projektet Lingonbarn motarbeta detta. Statens kulturråd var en av initiativtagarna
till detta länsomfattande projekt. Intentionen var att få fram metoder, som gav hållbar barn-
och ungdomsbiblioteksservice. Målsättningen var att; skapa nya professionella modeller för
framtidens barn- och ungdomsbibliotek; förnya, förbättra och vidareutveckla service- och
förmedlarmodeller för barn och unga; speciellt uppmärksamma barn och unga med särskilda
behov; vidareutbilda barnbibliotekarierna så att de kan möta framtidens behov; öka andelen
utlån av barn- och ungdomslitteratur; samt öka frivilliga biblioteksbesök bland ungdomar.
Inom detta länsomfattande projekt innefattades även projektet Boktrasten i det mångkulturella
bostadsområdet Trasten i Gislaved. Vid genomförandet av projektet Boktrasten användes
traditionella metoder, såsom dramatiseringar, bokprat, information till föräldrar och
barnomsorgspersonal, men även mer icke- traditionella metoder som högläsning med hjälp av
t ex somalisk tolk, boktips och högläsning på kvällstid för att nå fler människor (Fäldt1998,
Barn och Kultur, nr 2 s. 43-44).

4.9 Exemplet Listiga Räven

Initiativet till läsprojektet Listiga Räven togs av Birgitta Alleklev och Ingrid Olsson, båda
lärare på Kvarnbyskolan i Rinkeby. De kontaktade Lisbeth Lindvall – bibliotekarie på
Rinkeby bibliotek. Läsprojektekt skulle genomföras i klass 1a, där det talades 12 olika språk
och inga barn hade svenska som modersmål.
Avsikten var att arbeta enligt metoder utarbetade av professor Mary Clay från Nya Zeeland.
Hennes metod innebär bl.a. att man arbetar med hur barnen lär sig och att man hjälper barnen
till självhjälp. Man utgår från den kunskapsnivå som barnet befinner sig på, sedan utvecklar
man de kunskaper och erfarenheter som barnet redan har. Läraren läser för barnen och med
barnen. Barnen får även läsa självständigt i den mån de kan läsa. Undervisningsmetoden
bygger vidare på att barnen ska ha riklig tillgång till skönlitterära böcker. Läsningen ska
uppfattas som något positivt av barnen, något som man vill fortsätta med. På detta vis vill
man få barnen att bli självständiga läsare och att de ska våga ta sig an olika typer av böcker
med olika svårighetsgrad. Läsning och skrivning ska ingå i alla undervisningsmoment
eftersom mellanmänsklig kommunikation har en ständig betydelse i våra liv. Lärarens uppgift
är att göra barnen intresserade, nyfikna och roade av att läsa böcker (Alleklev & Lindvall
2000, s. 13-16).
Bibliotekarien och lärarna väljer tillsammans ut böcker som har anknytning till barnens
erfarenheter. Valet av böcker har haft fokus på innehåll och form. Barnen ska tycka att det är
roligt att läsa. Barnen får bearbeta texterna som de läst genom att berätta för sina kamrater,
skriva recensioner, skriva ner vad boken handlar om osv. Läraren läser ofta högt för barnen.
Undervisningsmetoden bygger på att eleverna läser, skriver, berättar, målar/tecknar och
dramatiserar varje dag, både inför sina kamrater men ibland även för andra personer,
exempelvis politiker och andra vuxna som barnen inte känner. Detta ger övning i hur man
uttrycker sig så att andra människor kan förstå vad man menar. Samarbetet med biblioteket
bestod i att klassen besökte biblioteket och bibliotekarien för bokprat var 4:e vecka då barnen
också kunde låna böcker. Arbetet utvecklades och vid följande bokprattillfällen hade klassen
valt ut en bok från föregående tillfälle som barnen dramatiserade för lärare och bibliotekarie.
Detta kom i sin tur att påverka bibliotekariens val av böcker och hon såg till att minst en av
böckerna som hon pratade om skulle vara tacksam att dramatisera (Alleklev & Lindvall 2000,
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s. 30 ff ). I sexårsverksamheten är skriv- och läsförberedelse av betydelse som en grund för en
ökad inhämtning av kunskaper och språkutveckling under barnens kommande skolgång.
Bibliotekariens roll i projektet har varit att komma med idéer om olika teman som man kan
arbeta med, förse klassen med böcker och väcka barnens läslust. Bibliotekarien har även
förmedlat litteratur till lärarna, sammanställt och utformat utställningar, samt kontaktat
författare inför författarbesök. För att ett projekt av detta slag skall lyckas bör lärarna vara
intresserade av all slags skönlitteratur, både barnlitteratur och vuxenlitteratur för att sedan
kunna överföra en positiv inställning till barnen. Barnen måste även ha en samtalspartner.
Dessutom bör barn och vuxna ha roligt tillsammans (Alleklev 2000, s. 66ff; Wilhemsson
2000, s. 69-73).
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5. Intervjuredovisning
För att komplettera vår litteraturstudie och undersöka hur de idéer vi har tagit del av i
litteraturstudien omsätts i praktiken genomförde vi ett antal intervjuer. Både bibliotek,
skolbibliotek och förskola finns representerade. Vi kommer att återge vad informanterna säger
genom referat och i vissa fall citat.

Kommunen i vilken vi har genomfört vår empiriska undersökning är stor. Invandrartätheten är
bland de högsta i landet och segregationen är betydande. Det finns ett antal bostadsområden i
kommunen där andelen boende med utländsk bakgrund är mellan 60-90%. Staden är en
industristad med framtidsvisioner. Det finns barnrika stadsdelar i staden. Vi har valt att
intervjua personer inom bibliotek, skolbibliotek och förskola som ingår i ett och samma
samarbete kring barns språk. Vi har kompletterat dessa intervjuer med en intervju på en

förskola som inte ingår i ett samarbete med biblioteket för att på detta vis finna ytterligare
aspekter på samarbete mellan förskola och bibliotek. Vi har även gjort en intervju på ett
bibliotek som inte ingår i något samarbete. För att få en uppfattning om det pågående
språksamarbetet i stadsdelen började vi med att intervjua enhetschefen som har initierat
språksamarbetet. Vi har valt att kalla skolan för Bokskolan. Totalt har vi gjort intervjuer med
sex personer vid fem intervjutillfällen. Vi presenterar intervjuerna nedan.

5.1 Intervju med enhetschefen/ biträdande rektor för Bokskolan i det
mångkulturella bostadsområdet.

Skolan i detta bostadsområde kallar vi för Bokskolan.
Bokskolans bibliotek bedriver ett aktivt språksamarbete med förskolorna i den kommundel
skolan är belägen. Denna kommundel bebos av invånare med många olika språk och
varierande kulturell bakgrund. På skolan och i förskolan går det barn med 38 olika
språktillhörigheter. De mest talade språken i bostadsområdet är dock albanska, arabiska och
pashto.

Med hjälp av kommunala/ statliga medel har man fått möjlighet att förnya sitt bestånd av
litteratur till skolbiblioteket. Finansieringen ingår i ett statligt projekt som har beviljat ett
bidrag till Bokskolans bibliotek omfattande 500 000 kronor. Ur denna budget ska hälften av
pengarna användas till att förnya och utöka beståndet, samt att anordna författarbesök.

Det arbetas med litteratur i klasserna på skolan och i förskolan varje dag. Personalen vill ge
barnen en gemensam bokskatt. Boktitlarna som utgör en del i denna bokskatt har valts
gemensamt och tillsammans med barnens föräldrar. Inspirationen har man bland annat fått
från ett projekt som bedrivits på en skola i en annan stadsdel, samt från Listiga Räven-
projektet som genomförts i Rinkeby i Stockholm. Personalen har fortbildats på kvällstid, och
man har fått gå kurser i drama, berättarkonst, bild och form, samt rörelse.

Alla klasser har en boksamling. I de klasser barnen kan läsa själva läser barnen minst trettio
minuter varje dag, då de tyst får läsa ur en valfri bok, samtidigt som läraren också läser sin
egen bok. Varje dag har också lärarpersonal högläsning ur böcker från ”berättelseskatten”.
Innehållet bearbetas sedan på olika sätt och man har för avsikt att variera sig så mycket som
möjligt. Det är också meningen att barnen ska läsa hemma varje dag.  Man bedriver också ett
samarbete med modersmålslärare/hemspråkslärare och föräldrar kring ”berättelseskatten”.
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På skolan finns en deltidsanställd lärarbibliotekarie. Biblioteket har öppet hela dagen, med
undantag av en timme mitt på dagen då det är stängt för att biblioteket inte skall användas
eller nyttjas som en form av barnpassning. Stadsdelens skolbibliotekarie ska finnas på skolan
en dag varje vecka.

Biblioteket har förutom sitt bokbestånd också publika datorer, men man arbetar aktivt för att
datorerna inte ska konkurrera ut litteraturen som underhållning och kunskapskälla.
Målet med projektet/ arbetet är att alla barn i området;
• ska möta vuxna som tycker att boken är det viktigaste som finns för att utveckla språket,
      från det att de är små ska känna läsandets glädje,
• tillsammans ska äga en berättelseskatt,
• få möjlighet att genom boken, i andra känna igen sig själva och därmed stärka sitt eget

jag,
• ska tycka att det är roligt och viktigt att gå till biblioteket.

Ytterligare ett mål är att också föräldrarna ska få samma berättelseskatt som sina barn och på
så sätt ytterligare kunna stimulera barnen i deras språkutveckling. Samarbetet med förskolan
är nytt sedan några år tillbaka och i början räckte inte bibliotekets bestånd till. Arbetet med
litteratur kräver stor beläsenhet hos personalen, och man bör helst ha läst alla böcker på en
särskild lista, valda gemensamt av bibliotekarier, förskollärare och föräldrar.

Enstaka pedagoger arbetade även tidigare med litteratur för att stimulera språkutvecklingen
hos barnen, men inte lika frekvent och det berodde mer på om pedagogerna själva var
intresserade av böcker och läsning.  I och med att man 2001 bedriver ett målrelaterat projekt
har arbetet med litteratur blivit förankrat hos all personal.

Bland det tidigare arbete som ändå bedrivits kan nämnas ett på initiativ av den dåvarande
lärarbibliotekarien, som arbetade för att framhålla biblioteket som skolans hjärta. För detta
arbete avsattes en budget på 40 000 kronor.

Ambitionerna styrs i mångt och mycket av den personal man har, menar informanten, och
med den medvetenhet som finns hade arbetet förbättrats ytterligare om man haft tillgång till
mer personal.

På eftermiddagar och helger är biblioteket öppet för föräldrar och syskon till skolans och
förskolans elever. Varje måndagskväll anordnas högläsning i bibliotekets lokaler.
Högläsningen sker både på svenska och andra språk. Men den svenskspråkiga högläsningen är
den mest välbesökta. Informanten förklarar detta med att barnens föräldrar är måna om att
deras barn lär sig svenska i första hand, modersmålet talas ju i regel hemma.
Skolans personal har arbetat länge på samma plats och har därför en trygg grund att stå på
enligt informanten, vilket kan vara en god förutsättning vid ett samarbete med en annan
yrkesgrupp. Det är en fördel för arbetet och båda parter om man är trygg i sin yrkesroll menar
informanten.

5.2 Intervju med en skolbibliotekarie och en lärarbibliotekarie på
Bokskolans skolbibliotek

Det förekommer ett samarbete mellan ett flertal förskoleavdelningar och skolbiblioteket i
bostadsområdet. Den förskola som ligger i samma hus som skolbiblioteket är den som



37

använder sig av bibliotekets tjänster oftast och som deltar mer aktivt i samarbetet jämfört med
andra förskolor i området, vilket skolbibliotekarien tror beror på närheten till biblioteket.
Informanten menar också att det finns mer att göra för att öka samarbetet med de förskolor
som inte använder biblioteket i samma utsträckning. Det är tänkt att samarbetet i första hand
ska utgå från biblioteket, vilket innebär att bibliotekarierna helst ser att förskoleavdelningarna
kommer till biblioteket och deltar i de aktiviteter, som bedrivs och genomförs i bibliotekets
regi. Bibliotekarierna har ställt i ordning en sagohörna, som i första hand är avsedd att nyttjas
av förskolan som målgrupp. Förskolorna erbjuds sagostund på biblioteket en gång i veckan.
Denna sagostund har precis startat, vilket gör att det är svårt att bedöma om den är välbesökt
eller ej men informanten menar att det återigen är vissa avdelningar som hakar på och deltar i
sagostundsverksamheten mer regelbundet. ”Vi är väldigt måna om att barna tidigt ska få en
vana att gå till biblioteket och låna vissa böcker” Det kommer barnen att ha med sig senare
när de börjar skolan, menar han.

Lärarbibliotekarien syftar på sagostunden när hon säger: ”det ser väldigt trivsamt och trevligt
ut när man går förbi den där lagom stora gruppen barn, som sitter och lyssnar på saga och så
där” Det verkar vara positivt. En lagom stor grupp, menar båda informanterna, är en grupp på
ca 7-8 barn. Är gruppen större är det lätt att det blir okoncentrerat även bland de lite äldre
skolbarnen. 7-8 barn i sagogruppen gör att man kan hålla ögonkontakt med barnen och
upprätthålla intresset bland barnen för sagan. Det går inte att vara för många om detta ska
fungera. Biblioteksassistenten håller i sagostunderna, eftersom hon är intresserad av det.

Förskolepersonalen har varit på visning av biblioteket. Det är tänkt att varje förskoleavdelning
ska få en fast tid i veckan då biblioteket är förberedda att ta emot. Aktiviteter som kan
förekomma vid dessa tillfällen kan vara t ex sagostund. Här poängterar informanten igen att
det är tänkt att verksamheten ska bli regelbundet återkommande. Böckerna som ingår i
områdets språkmodell är på svenska men det förekommer även ett arbete med hemspråks-
lärarna där andra språk ingår. Biblioteket har i samarbete med hemspråkslärarna köpt in
mycket litteratur på hemspråken. De stora språkgrupperna är dari, phasto, albanska och
arabiska. Hemspråksläraren i arabiska har sagostund för de arabisktalande barnen varje vecka,
vilket är helt nystartat.

Tidigare fanns ett rullande sagostundsschema för de olika hemspråken dvs,  sagostund på
albanska en vecka, på arabiska en andra vecka osv. ”Nu har vi valt att endast ha sagostund på
svenska en gång i veckan i stället, eftersom det var väldigt varierande vilket antal barn som
kom till och deltog vid sagostunderna, detta berodde helt enkelt på om den person som höll i
sagostunden för dagen gjorde mycket reklam för sagostunden själv eller ej under den dag
sagostunden hölls. Vi vill gärna pröva ett annat sätt att arbeta med sagostund, för att på detta
vis se om det kommer fler barn då”.

”Nu har vi en fast sagostund i veckan på kvällstid och den är alltid på svenska. Sätts det in
extra sagostunder på andra språk så görs det reklam för dessa vid just det tillfället”. När det
gäller arbetet med sagostunder på respektive hemspråk försöker man hitta mer spontana
arbetsformer för att på så vis få barnen intresserade.  Informanterna poängterar att de
fortfarande arbetar för att sagostunderna på olika modersmål ska förekomma, men inte i
samma form som tidigare.

Det förekom svårigheter för de inblandade att komma ihåg på vilket språk sagan var för
respektive vecka, vilket gjorde att informationen kom bort, vilket i sin tur ledde till att barnen
inte kom till sagostunderna. Nu vet alla att det är sagostund på svenska en gång i veckan,



38

vilket gör att fler kommer. Det förekommer även sagostund på arabiska en eftermiddag i
veckan. Allting är ganska nystartat och det gäller att föräldrarna får information om att barnen
stannar kvar i skolan en eftermiddag i veckan för att lyssna till sagor, vilket gör att ännnu så
länge har inte sagostunderna varit så välbesökta som vi skulle önskat. Vi kommer att fortsätta
sprida informationen om sagostunderna på arabiska en fast dag i veckan, vilket vi hoppas gör
att fler barn kommer på sagostunderna i framtiden. Vi får ge det lite tid, avvakta och se hur
det utvecklas, men vår förhoppning är att det med tiden kommer fler barn och lyssnar till
sagor.

Personalen har inspirerats av språkprojektet Listiga Räven som genomfördes i Rinkeby, men
här arbetar man i större skala och språkarbetet genomsyrar hela bostadsområdet, inte endast
med en klass som var fallet i Listiga Räven. Biblioteket ska vara hjärtat i verksamheten på ett
annat vis och alla böcker så långt det är möjligt ska vara tillgängliga på biblioteket.
Biblioteket har ganska bra bemanning enligt informanten, vilket gör att barnen/besökarna kan
komma i stort sett när de vill och känner för det.

En slutsats som dragits i samband med ovanstående arbetssätt är att böckerna cirkulerar mer
om de finns i biblioteket än om de finns ute i klassrummet. Bibliotekets sätt att stödja
språkutvecklingen har varit att köpa in mycket nya böcker. Alla böcker finns registrerade i
kommunens skolors katalog så att de finns tillgängliga att söka. Utlåningen har också kommit
igång tack vare detta. ”Vi försöker anpassa inköp och verksamhet så att de passar målgruppen
vi arbetar mot och vi tar stor hänsyn till de varierande modersmål som förekommer i
området.” Andra anpassningar till barnens förmåga sker via respektives ansvariga pedagoger.
Ingen uppsökande verksamhet sker mot förskolan. Bokprat för skolbarnen i klassrummen
sker, men allt annat händer på biblioteket. Barnen ska lära sig att komma till biblioteket, för
att senare under skoltiden kunna dra nytta av detta.

Området har tagit fram en sagoskatt med ett antal boktitlar, som ska finnas på alla ställen,
både på biblioteket, i skolan och på förskolorna. Dessa boktitlar finns i en folder, som alla har
fått och titlarna har tagits fram av pedagoger och bibliotekarier efter förfrågningar till
föräldrarna om vilka sagor som de vill att deras barn ska få möta under sin skoltid hos oss.
Det kom in en förvånande stor mängd svar från föräldrarna med förslag till sagoval. Förslagen
var många och innehöll alltifrån bibliska texter, till mer klassiska sagor och Selma Lagerlöf.
Sagolistan är väl förankrad både i personalgruppen och bland föräldrarna. Utifrån denna lista
gjordes ett urval av dessa boktitlar - de mest populära titlarna kom med. En revidering av
boktitlar håller på att genomföras, Vissa sagor som inte har fungerat så bra och som inte varit
så omtyckta eller populära bland barnen kommer att uteslutas från listan. En del titlar tas bort,
eftersom de känns föråldrade. Barnens åsikter kommer att beaktas mer och de nya titlarna har
barnen fått vara med och välja i större utsträckning än förut.

Tanken med att ha en fast sagoskatt är att alla barn ska oavsett ålder få en gemensam nämnare
via en gemensam sagoskatt, som barnen fått lyssna till, ta del av och själva läst genom åren.
Sagorna ska finnas med hela vägen från förskoleåldern fram till tolvårsåldern när barnen byter
skola. Igenkännandet är viktigt, kanske i synnerhet för de yngre barnen, men även för de äldre
barnen menar informanten. Sagorna bearbetas på olika vis beroende på barnens ålder och det
är upp till pedagogerna att sköta bearbetningen av sagorna. Det är meningen att arbetet med
sagorna ska bli bestående och att det ska finnas kontinuitet i arbetet.

Skolbibliotekarien berättar att han inte var med under själva utvecklandet av modellen, men
att han nu är delaktig i den revidering som sker. Språkmodellen håller på att revideras,
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eftersom det gäller att hålla denna typ av dokument levande, så att det hela tiden är aktuellt
menar informanten. ”Vi vill försöka hitta en röd tråd i stället för att det är allmänt
kvalitetsrelaterad barnlitteratur. Vi vill försöka ha en mer tematisk indelning av litteraturen i
stället.” En ny arbetsplan håller på att utvecklas: Bokskolans arbetsplan för undervisning av
sociala färdigheter. Det är tänkt att det ska arbetas mycket med detta. Litteraturen anknyter till
de olika teman som har tagits fram.

Det är tänkt att denna språkmodell ska ingå i skolans mål och arbetssätt – ingå i målen för
läroplanerna och ingå i värdegrunden, som finns på skolan. ”Vi menar att skönlitteraturen kan
användas som en del i undervisningen som ett pedagogiskt hjälpmedel. Inte bara som en
bokflod vilket är positivt i sig. Det ska vara kärnan på något vis.”

Det är tänkt att man ska arbeta aktivt i klassrum på förskolor och i biblioteket med denna typ
av böcker. En del titlar kommer att behållas andra kommer att bytas ut, eftersom de inte
kvalificerar sig under det tematiska arbete som bedrivs. Berättelseskatten kommer troligtvis
att vara kvar även om dessa kanske inte kommer att ingå i språkmodellen i sig. Sagorna och
berättelserna är på så sätt väl förankrade.

Det som behövs är konkreta förslag på hur man kan arbeta med dessa titlar. Man vill försöka
skapa en idébank kring olika sätt att bearbeta berättelserna. De olika personalgrupperna ska få
berätta hur man har bearbetat olika berättelser, vad som gått bra och vad som gått mindre bra
under själva bearbetningen, för att på så vis kunna dra nytta av varandras idéer och
kompetens. Alla blir resurser och delaktiga i arbetet. Det är ett stort arbete över lång tid som
behöver göras. Personaltätheten har betydelse, men samtidigt är det tänkt att arbetet ska vara
så fundamentalt, att det kommer att bedrivas ändå. En del av syftet med en utvärdering och
revidering av  språkmodellens sagor och innehåll är också att arbetet sätts i fokus och
poängteras ytterligare en gång för alla som är involverade i samarbetet med språkmodellen.
Detta för att det ska bli en etablerad vana att läsa högt för barnen varje dag eller att de barn
som läser själva läser en stund varje dag, vilket kan leda till att det blir till en inarbetad rutin.
På samma vis vill initiativtagarna till och de inblandade i språkmodellen få så många
personer på skolan och förskolorna att komma till biblioteket så ofta som möjligt, så att det
blir en vana och en rutin att gå till biblioteket. Biblioteksbesöket bör ingå ”naturligt” i den
dagliga verksamheten.  Ett sätt att öka motivationen för ett fortsatt arbete med språkmodellen
är att anordna språkkvällar. Det gäller att fortsätta arbeta kontinuerligt med språkmodellen.
Om ingen tar tag i det och ser till att poängtera vikten av ett arbete kring en språkmodell finns
risken att arbetet kring denna modell avstannar och slutar att genomföras. Arbetet går i vågor.
Det arbetas mer eller mindre intensivt kring språkmodellen. Arbetets intensitet varierar på de
olika förskolorna beroende på pedagogernas litteraturintresse (vilket både lärarbibliotekarien
och skolbibliotekarien finner ganska naturligt).

Även annan litteratur och andra resurser används med utgångspunkt att få barnen intresserade
och motiverade att använda sig av biblioteket, för att helt enkelt få biblioteket att bli en del av
barnens vardag och utbildning. Denna sorts arbete sker ständigt och ingår inte specifikt i
språkmodellen. För att få arbetet med språkmodellen att fungera kan inte arbetet bli alltför
strikt menar båda informanterna. Personen som håller i högläsningen kan även själv
bestämma vilka böcker eller sagor som ska läsas, eftersom variation och flexibilitet är av
betydelse när det gäller användning och utveckling av ett språk. Sagorna som ingår i
berättelseskatten finns i varje klassrum och på varje avdelning på förskolorna i
bostadsområdet. Sagorna finns inte alltid fristående, utan ingår ofta i sagosamlingar, vilket
innebär att det har köpts in sagosamlingar till alla klasser och förskolor istället för fristående
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titlar. Sagosamlingarna är valda delvis med tanke på barnens ålder, vilket innebär att de små
barnen på förskolan får lyssna till samma sagor, t ex rödluvan skriven med ett något enklare
språk. Samma sagor ingår i skolbarnens sagosamlingar men med ett något mer avancerat
språk. Lärarbibliotekarien menar att detta är ett sätt att få barnen att möta en viktig del av vårt
kulturarv, vilket barnen kanske annars inte haft möjlighet att ta del av på samma sätt. Det är
inte lika vanligt att ge böcker till barn i födelsedagspresent eller julklapp längre. Detta
förekommer långtifrån i alla familjer, menar informanterna.

Ny litteratur presenteras av skolbibliotekarien via bokprat. Vid revideringen av
berättelseskatten är tanken att även nyare titlar skall läggas till. Berättelseskatten blir präglad
av att det är människor i 40-50års åldern som har varit med och valt ut vilka titlar som ska
ingå i den. Föräldrarna som har deltagit i urvalet är något yngre, men visst påverkas urvalet av
detta menar informanterna.
Skolbiblioteket  kämpar för att bli en integrerad del av skolverksamheten och på så vis
motverka risken att hamna utanför denna. Det ska bli lättare för skolan att komma och låna
böcker på skolbiblioteket. Det gäller att biblioteket har vettiga öppettider, ett brett sortiment
och möjligheter för elever och lärare att ställa frågor till och tala med och därmed dra nytta av
skolbibliotekariens kompetens. Skolbiblioteket har mer medvind nu år 2002 än vad det har
haft tidigare under de 20 år som lärarbibliotekarien arbetat både som lärare och
lärarbibliotekarie. Från slutet av 1990 talet och framåt har förståelsen för ett fungerande
skolbiblioteks betydelse ökat, menar lärarbibliotekarien. Intresset har ökat; konferenser
angående skolbiblioteket anordnas och det uppmärksammas på ett annat vis.
Resursknappheten är ett problem för ett väl fungerande skolbibliotek och visst kan det bli
bättre än vad det är, men medvetenheten hos skolledningar och politiker är av vikt för att
utveckla skolbiblioteken ytterligare. Hade de ekonomiska resurserna ökats hade det gått att få
till en förändring som synts. För tillfället får vi göra det bästa av de ekonomiska resurser som
finns att tillgå. Det är av betydelse att det finns ett välförsett läromedelsbestånd utanför
biblioteket som det ser ut för tillfället, för att kunna tillgodose de behov som finns av böcker,
media och annat material, som bidrar till och möjliggör delar av barnens inlärning och
utveckling. Det krävs ett genomslag för skolbiblioteket så att skolan väljer att arbeta med
biblioteket på ett annat vis än vad som sker för tillfället, men det tar tid.

För att öka intresset för skolbiblioteket har vissa åtgärder vidtagits som tex:
Vid inköp av böcker till skolbiblioteket har vi försökt öka andelen facklitteratur och göra den
så bred och aktuell som möjligt för att på så vis få elever och lärare i detta fall att ta del av och
använda sig av denna litteratur, som komplement till eller i stället för den renodlade
läromedelslitteraturen. Det är av vikt att bibliotekarier och lärare arbetar tillsammans för att få
ett väl fungerande skolbibliotek. Lärare respektive bibliotekarier står var och en för sig för
viktig kunskap kring den egna professionen och olika sätt att arbeta, av vilka det går att dra
lärdomar av för att utveckla en fungerande verksamhet för en god inlärning och utveckling
hos barnen. Vi försöker vara lyhörda för vad personalen på förskola och skola arbetar med
och det sker hela tiden ett utbyte av tankar och idéer mellan skolbibliotekets personal och
övrig personal i bostadsområdet.

5.3  Intervju med en förskollärare på den flerspråkiga förskolan

Förskolan omfattar fyra avdelningar med tillsammans ca.75 barn i åldrarna 1-5 år, 15
pedagoger, ett ekonomibiträde och en lokalvårdare. Enhetschefen som har det yttersta
ansvaret för att förskoleverksamheten fungerar har sitt kontor på skolan.
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Förskolan ligger i ett mångkulturellt område och medverkar i ett för rektorsområdet
gemensamt språkprojekt som kallas språkarbetet. Det är ett språkprojekt som bedrivs
kontinuerligt och permanent. Projektet ska leda till att alla barn/elever som bor och deltar i
någon form av utbildning eller omsorg i området, lättare skall lära sig det svenska språket. Det
är även meningen att barnen ska ta del av en gemensam sagoskatt och på detta vis skaffa sig
en språkgrund eller bas. Barnen skall ha fått ta del av vissa gemensamma sagor och berättelser
som bearbetas på olika vis beroende på vilken språklig nivå barnet/eleven befinner sig.
Förskolan bearbetar sagorna på olika vis så att de är anpassade efter barnens förmåga och
behov, medan elever i årskurs 6 bearbetar samma sagor på ett sätt som gör att eleverna i
denna ålder har nytta av dem och drar lärdom därav. Alla barn lär sig något av detta, oavsett
vilken årskurs eller omsorg de deltar i. Alla barngrupper och årskurser har fått varsin sagolista
från vilken man väljer berättelser och sagor, vilket gör att man inte riktigt efterfrågar
bibliotekariernas kompetens när det gäller bokvalet, menar informanten.

Förskolan har fått böcker som en gåva från skolbiblioteket. Det är meningen att pedagogerna
skall bearbeta dessa böcker tillsammans med barnen med hjälp av skilda arbetssätt och olika
pedagogiska metoder. Det var arbetsledaren på skolan som distribuerade böckerna till skola
och förskola även om böckerna kommer från skolbiblioteket. Måldokumentet som följs är
läroplanen för förskolan. ”På denna avdelning har vi delat upp sagorna mellan oss i
personalgruppen så att barnen i den mån det är möjligt skall få höra sagan berättas på samma
sätt varje gång den berättas. För att jag inte själv skall tröttna som pedagog brukar jag även
berätta andra sagor, som inte ingår som en del i vårt språkprojekt.” All personal har deltagit i
en fortbildning om fyra kvällar där man har fått vidareutveckla sin kompetens inom de olika
arbetsområdena, såsom bild och form, rörelse, drama och berättarkonst. Efter en allmän
fortbildning i alla teknikerna fick var och en välja att fördjupa sig i något av dessa fyra
arbetssätt, genom att delta i ytterligare ett par kvällars fortbildning. Mitt val föll på
berättarkonst, säger informanten. Sagorna och berättelserna berättas med hjälp av olika
metoder. För att barnen lättare ska förstå vad sagorna handlar om använder pedagogerna olika
metoder för att konkretisera handlingen. Ofta visualiserar vi sagorna och berättelserna, med
hjälp av exempelvis språkpåsar och flanosagor.  I språkpåsarna förvaras all den rekvisita som
ingår i sagan. En flanosaga kan bestå av teckningar som pedagogen själv  har ritat, eller
utklippta bilder som föreställer handlingen i sagan, händelser, personer och djur.

Det förekommer även berättarstunder när vi berättar sagorna muntligt utan bok, för att på
detta vis lättare kunna hjälpa barnen att förstå, men även underlätta och öka deras
koncentrationsförmåga. Berättarstunden skall bedrivas på ett för barnen tilltalande och mysigt
sätt så att den känns lustfylld och rolig. Det är ett utarbetat arbetssätt, vilket är tänkt skall
fortgå kontinuerligt. Man har högläsning antingen i samband med en samling, där  hela
barngruppen deltar eller så gör pedagogen en åldersindelning av barnen för att göra en mer
anpassad berättarstund eller sagosamling.

Skolbibliotekets verksamhet går ut på att gynna alla inblandade i projektet, inte bara
förskolan. ”Vi har möjlighet att kontakta biblioteket i samband med föräldramöten, då
bibliotekarien kan komma och hålla i exempelvis bokprat. Fast vi tycker att vi klarar av att
tala om böckerna bra själva. Vi har inget behov av att ta hjälp av bibliotekariens kompetens i
det här sammanhanget. Vi läser och använder böcker antingen som ett pedagogiskt
hjälpmedel, eller för att barnen frågar efter en specifik bok berättelse eller saga. Ibland väljer
jag en bok bara för att jag tycker den är rolig att berätta utan att ha något annat egentligt
syfte.”
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Pedagogerna menar att bibliotekariens kompetens när det gäller val av böcker inte behövs,
eftersom man har en sagolista att följa. Vi har alltid arbetat aktivt med barns språk och
språkutveckling. Skillnaden nu är att vi delvis använder samma sagor i förskolan som i
skolan. Kvällstid, en gång i veckan berättas det sagor på olika språk under sagostunder, som
är anordnade av skolbiblioteket. Sagor berättas på olika språk, ett nytt språk för varje vecka.
Det är meningen att föräldrar och barn skall gå dit tillsammans och lyssna till de sagor som
berättas. Här drar man nytta av hemspråkslärarnas kompetens och/eller personal från förskola
och skola. Man tar även hjälp av föräldrar, som har kunskaper i något för bostadsområdet
representerat språk - exempelvis språk som arabiska eller albanska.

Skolbiblioteket tillhandahåller och förser alla som deltar/medverkar i språkarbetet med sagor
och berättelser, som har valts ut för att ingå i projektet. Det har förekommit vissa bekymmer
att få tag i berättelser på en del av de representerade språken. Ett exempel är böcker på
albanska. Sagorna berättas på bibliotekets sagostund som förekommer en gång i veckan på
olika språk.  Böcker kan även lånas av föräldrar och barn som vill läsa på sitt eget modersmål.
Förskolan känner sig inte riktigt så delaktig i språkprojektet som de skulle vilja eller borde
vara. En anledning kan vara att förskolan ligger en bit från skolbiblioteket, tror informanten.
Det är besvärligt och tidskrävande att ta med sig en stor barngrupp till biblioteket, eftersom
det ibland förekommer personalbrist på förskolan. Vår informant har själv aldrig kommit sig
för att gå till biblioteket med barnen. Informanten menar trots detta att förskolan ibland går till
biblioteket och använder det.

Skolledningen håller i och driver ett övergripande språkprojekt, som kräver samarbete mellan
förskola, skolbibliotek, skola, specialpedagoger, hemspråkslärare och andra som har
professionellt ansvar för barnens utbildning och omsorg. Ett av projektets mål är att utveckla
barnens språk, i första hand det svenska språket, men även barnens modersmål.

Informanten vet inte om det har haft andra genomförda språkprojekt som inspirationskälla
eller ej. Sagorna är utvalda av en planeringsgrupp för de olika barngrupperna och årskurserna.
Förskollärarna påverkar inte sagovalet särskilt mycket. Det är tänkt att det skall finnas en
bredd på sagorna. De skall komma från olika länder. Det är blandat både t ex konstsagor och
folksagor. Sagor som ingår i projektet är: Prinsessan på ärten, Rödluvan och vargen,
Bockarna Bruse, Pojken som åt i kapp med jätten, Mästerkatten i stövlar och Alladdin.

Förskollärarna har kompletterat dessa sagor med andra berättelser och sagor för att de skall
vara mer heltäckande och väl anpassade för de behov som finns i den specifika barngrupp
som de är avsedda för. Förskolan arbetar parallellt med ett empatiprojekt, som även detta
projekt är initierat av ledningen. I samband med empatiarbetet läses bland annat Gunilla
Bergströms ”Alfons och lillkillen” (boken heter Alfons och odjuret, vår anmärkning).  Det
primära är att språkarbetet ska utveckla barnens språkliga behov och samtidigt bidra till att
barnen utvecklar sin förmåga att känna empati. Slutligen vill man via dessa projekt underlätta
barnens socialisation. Det vore bra om biblioteket kunde komma ut med bokvagn eller
boklådor till förskolan ibland. Det kan vara svårt att genomföra planerad verksamhet vid
personalbrist.

Informanten berättar att pedagogerna även före detta språkprojekt initierade arbete för att
barnen skulle utveckla sitt språk. Läsning hade kanske inte lika hög prioritet före
språkprojektets början. Aktiv läsning var mer beroende av om pedagogen själv var intresserad
av böcker. På förskolan har man alltid skrivit skyltar med barnens namn både på svenska och
på barnens modersmål. Under åren har det klistrats upp bilder på exempelvis skor och kläder
som pedagogen sedan har namngivit i skrift. Dessutom brukade man även förut skriva på
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barnens teckningar vad de föreställde.  Nu skrivs barnens namn på tandborstar,
tandborstmuggar, på barnens lådor och hängare.

Vi arbetar inte aktivt med att barnen ska lära sig skriva. Vi lär dem skriva sitt namn, men
annars är det inte mycket mer. Hemspråksläraren i arabiska har lärt de arbabisk-talande
barnen att skriva sina namn på arabiska. Vi prioriterar andra för barnen mer nödvändiga
saker. Barnen är för små för att skriva och vi hinner inte med skriftspråket. Det får
skolans pedagoger ombesörja. Däremot använder vi oss mycket av skapande verksamhet,
som till exempel bild och form. Barnen målar, ritar, skapar i trä och lera.

Informanten berättar att de samtalar mycket med barnen och benämner saker och ting som
förekommer i barnens vardag.

Vi upprepar ord och meningar och förtydligar med kroppsspråket för att på detta vis
underlätta förståelsen för barnen. När barnen pekar på saker som de vill ha försöker vi få
dem att tala om vad de vill ha, även om den vuxne oftast förstår vad barnen menar. Detta
för att barnen ska träna sig i att uttrycka sig och tala. Ibland när jag har berättat en saga
många gånger för barnen så att de kan den låter jag dem återberätta den för varandra.
Barnen tycker det är roligt och gör det ibland på eget initiativ. Det är ett bra sätt att få
dem att tänka efter och minnas. Tyvärr har vi inte hunnit arbeta så mycket med
språkarbetet denna termin, eftersom det har varit stor frånvaro bland personalen och för
att det är jag som är mest intresserad av språkarbete på avdelningen.

5.4 Intervju med en förskollärare på den enspråkiga förskolan

Förskolan ligger i ett villa- och radhusområde i en större stad i Sverige. Den har 9 anställda,
varav en föreståndare. Antalet barn är 45. En grupp består av 15 småbarn med två pedagoger.
I de andra grupperna med lite äldre barn finns 18 barn på tre pedagoger. Den enspråkiga
förskolan ligger i samma kommun som den flerspråkiga förskolan men ingår inte i något
samarbete med biblioteket.

Förskolan går till stadsdelsbiblioteket eller till stadens huvudbibliotek en gång i månaden för
att lyssna till den sagostund som ordnas, samtidigt lånas böcker för verksamhetens behov.
Dessutom deltar man i andra roliga aktiviteter, som ordnas på biblioteket. Något konkret
samarbete i övrigt finns inte enligt vår informant. Informanten vet inte om det kan bero på att
förskolan drivs i privat regi. Det svenska språket genomsyrar verksamheten. Personalen tar
varje tillfälle i akt att samtala med barnen.

”Vi låter barnen komma till tals så ofta som möjligt. Barnen får berätta och vi samtalar om
gemensamma utflykter och upplevelser som vi har haft”. Barnen utvecklar sitt språk via den
högläsning som sker i samband med vilan efter maten. Det är läsvila för de stora barnen,
medan de små barnen sover. Barnen får ofta själva välja vilken bok de vill läsa, säger
informanten.

Informanten säger, att man läser högt ur bilderböcker mycket, eftersom barngruppen består av
många yngre barn. Kapitelböcker läses i samband med den gruppverksamhet, som drivs för de
äldre barnen. Ibland dramatiseras bokens innehåll som dockteater. Det händer även att barnen
själva får dramatisera sagan. Det kan gå till på så vis att, först är alla barn trollet, sedan är alla
barn lilla bocken Bruse, osv.

Informanten som vi talade med tycker bättre om att berätta sagor och berättelser fritt och
muntligt, eftersom det då är lättare att skapa kontakt med barnen. Det är lättare att få barnen
intresserade, eftersom man har ögonkontakt med dem. När man berättar en berättelse utan bok
ser man tydligare när barnen inte förstår innehållet i berättelsen och kan förklara direkt när det
behövs. Barnen kan fråga när de inte förstår och man kan diskutera händelser i sagan.
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Dessutom kan man vid fritt berättande lättare anpassa sagans längd. Barnen får ofta hitta på
egna berättelser som de vuxna nedtecknar. Barnen ritar teckningar och berättar vad som
händer i teckningen, vilket skrivs ned av personalen. Vid muntligt berättande brukar vi ibland
visualisera sagan med hjälp av den rekvisita som ingår i sagan, t ex tre bockar, en bro och ett
troll när man berättar bockarna Bruse. Vidare håller personalen i planerade lekar som till
exempel  Kims lek. Kims lek går ut på att barnen ska minnas ett antal saker som ligger
framme på golvet, därefter ska barnet blunda och en eller flera saker göms under en filt.
Sedan skall barnet komma ihåg vilka saker som finns under filten annars är det nästa barns
tur.

För ett par år sedan arbetade man med tema sagor en hel termin. Det var folksagor, Rödluvan,
Mästerkatten i stövlar m fl som ingick i temat. Den vuxne började med att berätta och
illustrera sagan ett antal gånger så att barnen bekantade sig med den och kom ihåg vad den
handlade om. Sedan dramatiserade man sagan i barngruppen, målade, valde ut passande
musik, sydde kläder och gjorde kulisser tillsammans med barnen. Sedan spelades sagan upp
för barnens föräldrar. Vid ett annat tillfälle fick barnen delta i en tävling i vilken de fick välja
ut sin favoritbok och rita något ur innehållet. Detta ledde sedan till en utställning.
Tillsammans med resultaten från många andra förskolor som deltog i tävlingen bildade detta
ett underlag för att vuxna skulle få reda på vilka böcker som är populära bland barn.

Informanten tycker att stadsdelsbiblioteket har ett gammalt, slitet och ganska dåligt
bokbestånd, i alla fall när det gäller barnlitteratur. Vår- och sommartid kombineras
biblioteksbesök ofta med en utflykt, vilket gör att man oftare går till biblioteket då, medan
vägen känns längre vintertid. Det är långt att gå till stadsdelsbiblioteket om man bara skall ta
sig fram och tillbaka.

Det är självklart att personaltätheten påverkar språkverksamheten. Har man gott om personal
är det möjligt att dela in barnen i mindre grupper och arbeta mer både planerat och icke
planerat. Man har då en helt annan tid att samtala med varje enskilt barn. När personalen är
underbemannad ges endast korta kommentarer eller instruktioner och det förekommer oftare
befallningar till barnen. Just nu finns det inte så många flerspråkiga barn på förskolan, men
annars får man vara än mer tydlig och upprepa ord, benämna och sätta ord på saker och ting
som ett stöd för barnens språkförståelse. Informanten menar att tvåspråkiga föräldrar bör tala
modersmålet med barnen hemma, barnen tar del av det svenska språket på förskolan.
Informanten menar att barnen på detta vis lär sig ett korrekt modersmål hemma och korrekt
svenska på förskolan. Informanten menar att risken annars är att barnen inte får något bra
språk alls, varken beträffande sitt modersmål eller det svenska språket.

5.5 Intervju med en 1:e bibliotekarie och budgetansvarig på
stadsdelsbiblioteket

Stadsdelsbiblioteket ligger i samma bostadsområde som den enspråkiga förskolan som
omnämns i avsnitt 6.4. Stadsdelsbiblioteket ingår inte i något specifikt samarbete med
förskolan.

Informanten berättar att syftet med stadsdelsbiblioteket är att ge en god biblioteksservice, att
erbjuda ett aktuellt och brett barnboks- och mediebestånd för att främja läsning och bildning.
Vidare vill stadsdelsbiblioteket genom sitt arbete försöka väcka barns läslust och fantasi och
vara en mötesplats för bostadsområdets invånare. Målet är att stadsdelsbiblioteket ska fungera
som en samlingspunkt för invånarna menar informanten. Barn och ungdomar anses vara den
viktigaste målgruppen och det är av betydelse att de tidigt kommer i kontakt med läsning och
kunskap. Stadsdelsiblioteket vill i samarbete med föräldrar nå barnen och få dessa medvetna
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om bibliotekets möjligheter. Föräldrarna i kommunen får tidigt i barnets liv ett erbjudande om
”barnens första bok”. Barnet får en bok som kan hämtas på stadsdelsbiblioteket. Detta är ett
samarbete mellan barnavårdscentralen och biblioteket, berättar informanten.
Stadsdelsbiblioteket försöker marknadsföra sig genom att samarbeta med förskolor och lokala
företag för att på detta vis öka andelen utlån, enligt informanten sker ett samarbete med
förskolan då förskolan bjuds in för bokprat, boklån sagostund och teaterbesök. Däremot
förekommer inget språksamarbete som det gör i andra delar av staden eftersom detta
bostadsområde inte får del av de ekonomiska resurser som är avsedda för ett sådant ändamål.
Informanten menar att det inte finns något större behov av ett samarbete för att utveckla
barnens språk i detta bostadsområde eftersom alla pratar svenska och andelen invandrarbarn
är låg. Dessutom är det än kostnadsfråga och man måste prioritera. Stadsdelsbiblioteket
ordnar sommarläsning för barn och ungdomar och har utökat denna verksamhet så att den
även omfattar högstadieelever eftersom sommarläsning är populärt. Det går ut på att barnen
läser fem böcker under sommaren som de ska skriva om och recensera, därefter får barnet
välja en pocketbok från En bok för alla serien. Ett gemensamt projekt för alla stadens
bibliotek är sommarboken som återkommer varje sommar, ”läs fem, få en” från årskurs ett
upp till högstadiet. Högstadieelever ingår som en ny grupp för 2003 års sommarboken. Det
delades ut över 100 böcker förra sommaren på det här biblioteket.

Det förekommer ett bibliotekssamarbete mellan biblioteken i stan. Vi har mycket utlån,
låntagarna kommer hit troget och ofta, säger informanten och syftar på förskolorna i området.
Alla förskolor i området kommer till stadsbiblioteket och lånar böcker var fjärde vecka, men
det pågår inget samarbetsprojekt som i andra delar av stan. Det finns en halvtidsanställd
barnbibliotekarie. Det förekommer en dialog mellan förskolans personal och bibliotekets
personal när förskolorna kommer till biblioteket. Det förekommer ingenting annat som
uppsökande verksamhet exempelvis. Alla 6- årsgrupper bjuds in på våren för visning av
biblioteket inför skolstarten, de får blanketter för lånekort och de blir visade biblioteket och
får även veta hur böcker ska hanteras, barnen får också låna böcker vid detta tillfälle.
Biblioteket arbetar inte specifikt med språkutveckling mer än i form av utlån av böcker och
media. Pedagogerna får tips och hjälp när de är på biblioteket. Det finns inget behov av arbete
med och kring tvåspråkighet eftersom alla som bor i området talar svenska även de invånare i
bostadsområdet som har utländsk bakgrund. De är väl assimilerade och integrerade i det
svenska samhället. Biblioteket ligger geografiskt nära ett mer mångkulturellt och invandrartätt
område där det finns ett språkbibliotek som är mer anpassat när det gäller olika språk vilket
innebär att personer med behov av litteratur på annat språk än svenska hänvisas dit.
Biblioteket i det mångkulturella området har det största beståndet när det gäller utländsk
litteratur. Det är ett (vilket även nämns ovan) språkbibliotek och har fått statliga pengar för
inköp av utländsk litteratur och språkarbete av olika slag. Det har inte stadsdelsbiblioteket där
vår informant arbetar, vilket gör att personer med behov av media på andra språk än svenska
hänvisas dit. Barnbibliotekarien har ansvar för förskolan och lågstadiet. Det köps in en del
programverksamhet som exempelvis teaterföreställningar som visas i biblioteket. Dessa
teaterföreställningar är prioriterade för förskolorna. Sagostund förekommer en gång i veckan,
dagmammorna kommer till sagostunden med sina dagbarn men inte förskolorna eftersom de
prioriterar annan verksamhet på förskolan, ”de kan ha problem att komma loss”. En annan
anledning kan vara att barngrupperna är stora menar informanten. Vid valet av saga är det
viktiga att det ska vara en saga som fängslar barnen, den berättas fritt, utan bok, vilket ibland
leder till en dialog med barnen som lyssnar, kring ord som de inte begriper. Det berättas två
till tre sagor per gång och sagostunden varar i en halvtimme. Det förekommer ett bra
samarbete med specialpedagoger berättar informanten, när det gäller barn och läsning.
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Stadsdelsbiblioteket har köpt in lättlästa böcker för nybörjarläsare. Läsförståelse övas också
med hjälp av bok och band verksamhet. Det finns en speciell hylla med nybörjarböcker,
lättlästa böcker för barn som precis håller på att lära sig att läsa, med olika svårighetsgrad
både vad det gäller text och innehåll. Dessa böcker är frekvent utlånade. Utlåningsgraden av
barnmedier är högre än när det gäller vuxenmedier Ett skäl kan vara att lärarna i området är
aktiva när det gäller att ta del av stadsdelsbibliotekets möjligheter för barnen i
undervisningssyfte tror informanten. Stadsdelsbiblioteket tillhandahåller ”bok och band”
vilket innebär att barnet läser exempelvis Emil i Lönneberga samtidigt som det lyssnar till
kassettbandet där Emil i Lönneberga läses. Barnet ska läsa och lyssna samtidigt. Detta är en
metod för att barnet ska lära sig att läsa. Det finns två kassettband som innehåller samma
saga, ett med långsam uppläsning och ett med lite snabbare uppläsning så att barnet själv kan
välja efter sina egna förutsättningar. Detta används ofta av specialpedagogerna. Det har
bedrivits ett projekt för fem sex år sedan på detta bibliotek där nybörjarläsare prioriterades
och det köptes in lättlästa böcker med pengar från statens kulturråd. 20-25000 kronor om året
kan sökas. Då förbättrades bokbeståndet betydligt. Det totala bokanslaget är i genomsnitt, om
man bortser från tidskrifterna, ca 120 000 kronor om året. Dessa pengar fördelas ungefär till
hälften mellan barn och vuxen medier. Biblioteket ligger i anslutning till en skola och har
varit skolbibliotek men är inte det längre. Fram till 1997 betalade skolan en halvtidsanställd
skolbibliotekarietjänst men det görs inte längre. Stadsdelsbiblioteket är öppet 30 timmar i
veckan och har dålig bemanning menar vår informant. Nu är det f.d. skolbiblioteket
stadsdelens folkbibliotek och skolan kan boka tid, annars tas skolans elever inte emot utanför
öppettiderna. ”Biblioteket är ett folkbibliotek med väldigt bra placering för skolans elever”
Stadsdelsbiblioteket är till för alla som bor i området, allmänhet, skolor, förskolor och företag
etc. Det förekommer ingen högläsning på biblioteket. När det gäller uppsökande verksamhet
bjuds alla sexåringar, alla i årskurs ett och två, fem och sju till biblioteket för olika aktiviteter
som t ex bokprat, införskaffande av lånekort, utlån av böcker och vett och etikett på bibliotek.
Det informeras också om stadsdelsbibliotekets regler. När det gäller de äldre skolbarnen
ordnas tävlingar som bl.a. går ut på att hitta rätt och låna böcker på biblioteket. Samtliga
barnbibliotekarier på stadens bibliotek träffas en gång i månaden och utbyter erfarenheter,
tankar och idéer kring sitt arbete, detta trots att biblioteken i vissa fall har olika huvudmän.
Det är väldiga skillnader mellan biblioteken när det gäller ekonomiska förutsättningar. Det
beror mycket på statliga insatser menar informanten. Språkbiblioteken och språkförskolorna i
staden har fått stort ekonomiskt stöd medan vårt bostadsområde som inte har lika stora sociala
problem inte får lika mycket ekonomiskt stöd. Biblioteken i staden har ett gemensamt
bokbestånd som innebär att böcker som inte finns på ett bibliotek kan beställas av låntagaren
och sedan skickas de till det bibliotek som efterfrågar boken och låntagaren kan komma till
det närmaste biblioteket och hämta boken och slipper därmed åka långa vägar för att få tag i
boken. Vilka böcker som ska köpas in bestäms helt och hållet av varje enskilt bibliotek, men
det finns en gemensam katalog och böckerna skickas och beställs kors och tvärs mellan alla
bibliotek i staden. Det går att låna böcker på ett bibliotek och lämna tillbaka dessa böcker på
ett annat bibliotek inom kommunen

I bostadsområdet talas svenska i skolan. Befolkningen är till största delen personer med
svenska som modersmål och undervisning i andra språk finns det inget behov av. De barn
som talar ett annat modersmål än svenska lär sig automatiskt svenska språket i skolan där det
svenska språket talas av majoriteten. Det är många barn från andra mer mångkulturella eller
invandrartäta områden som söker sig till skolorna i detta området. På vissa skolor i området
intervjuas de barn som har ett annat modersmål än svenska och bor i ett annat bostadsområde.
Det krävs att barnen är studiemotiverade och verkligen vill lära sig för att de ska få en plats.
Dessa elever visar väldigt goda resultat eftersom de är motiverade. Vi på biblioteket ser ingen
skillnad säger informanten.
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Dåliga öppettider på stadsdelsbiblioteket gör att det ofta förekommer klagomål från
allmänheten/föräldrar som förvärvsarbetar. Det är öppet två kvällar i veckan till kl. 19, då är
det många föräldrar och barn som kommer. Videofilmsutlåningen är populär, liksom
utlåningen av böcker. ”De måste komma hit en gång i veckan och byta videofilm.”
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6. Analys och diskussion
6.1 Hur arbetar man med barns språkutveckling i åldern 0-5 år?

Förskolepersonalen är medveten om att det är viktigt att främja barnens språkutveckling på
olika vis. Pedagogens praktiska erfarenhet genom arbete inom förskolan gör vanligen att
han/hon kan anpassa undervisningen till barngruppens kunskapsnivå.  Det är dock viktigt att
pedagogen får, kan och vill utveckla sin pedagogiska kompetens via exempelvis fortbildning.
Det finns många likheter i den forskning vi har tagit del av. Mönster som framkommer är att
barn lär sig språk i samspel med människor som de har en nära känslomässig kontakt med och
som på något vis ingår i deras vardag. I första hand är det via föräldrarna barnet lär sig
språket. Efterhand som barnet växer kommer de i kontakt med förskola och skola och här får
de nya erfarenheter om hur språket används och hanteras både via nya vuxenkontakter men
även via kontakter med andra barn. Det är positivt att barnet får nya erfarenheter och nya
kontakter för att på detta vis utveckla sitt språk men med tanke på hur den svenska förskolan
har förändrats under perioden 1990 och framåt, när barngrupperna har blivit större och
personaltätheten mindre, så måste man ställa sig frågan, hur detta påverkar barnens
språkutveckling överlag. (Ladberg, 1996 s. 23-24, 27 ; Söderbergh, 1988 s. 81f ; Özerk, 1998
s. 147-183)

Informanten från den enspråkiga förskolan berättar att läsningen sker i samband med vila,
men även under mer planerad verksamhet i samband med 6-årsverksamheten. Ekström &
Isaksson menar att barn bör vara alerta och pigga när de lyssnar till någon form av högläsning
eller berättande för att de ska kunna ta del av innehållet och hålla koncentrationen (Ekström &
Isaksson 1997, s. 40). Alltså är det av betydelse att all läsning inte alltid sker i samband med
vila, menar vi. Böcker, läsning och berättande bör även förekomma i mer medvetet
pedagogiskt planerade situationer även för yngre förskolebarn som inte deltar i
sexårsverksamheten. Pedagoger bör vara uppmärksamma på hur och när de arbetar med olika
språkliga aktiviteter, anser vi.

Informanten berättar för oss att man ofta läser högt ur bilderböcker och kapitelböcker för
barnen. Hon säger också att hon själv tycker det är bättre att berätta en berättelse utan bok,
eftersom det är lättare att se om barnen förstår och är intresserade. Det är lättare att avbryta
och resonera kring oklarheter och händelser i berättelsen. Barnen får ibland själva hitta på
sagor och berättelser som pedagogerna nedtecknar.  Även på denna punkt tycker vi att
förskolan ifråga är medveten och arbetar aktivt med olika metoder för att barnen ska få ta del
av skrivet språk. Barn på förskolenivå kan sällan läsa själva, vilket gör att det är av betydelse
att vuxna läser för dem.

Det är av vikt att man som vuxen är medveten om barnets språkutveckling och att man som
vuxen ställer rimliga krav på barnets språk. Det är också av betydelse att man som vuxen är
medveten om att barn utvecklas olika snabbt samt att man som vuxen kan stödja dess
utveckling, men samtidigt bör man tillåta barn att utvecklas i sin egen takt, barnet kan
hämmas genom att man som vuxen vill att de skall lära sig saker i en alltför snabb takt. Det
gäller att vuxenvärlden är lyhörd, flexibel och har tålamod med de barn som anses vara sena i
sin språkutveckling.
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6.1.1 Vilka pedagogiska metoder finns utvecklade för att främja barns språkutveckling?

De informanter vi har talat med arbetar alla mycket medvetet med barns språk oavsett om de
arbetar i ett mångkulturellt område eller i ett område med till övervägande del svenska barn.
Av de förskolor som vi besökt hade den flerspråkiga förskolan ett aktivt samarbete med
skolbiblioteket, medan den enspråkiga förskolan besökte stadsdelsbiblioteket på eget initiativ
och tog del av de aktiviteter som eventuellt anordnades. De två förskolor som har deltagit i
vår undersökning arbetar med högläsning eller muntligt berättande, men det skiljer sig åt
vilken sorts berättelser som delges barnen. På den enspråkiga förskolan läser man högt ur
bilderböcker eller kapitelböcker medan pedagogerna på den flerspråkiga förskolan mestadels
berättar folksagor. Enligt Söderbergh (1991b, s. 45ff) kan barn dra nytta av illustrationer i
bilderböcker när de utvecklar sin egen förmåga att rita. Det menar vi också, men vi tror att det
är av betydelse att man som vuxen varierar läsningen för barn på det vis att man förutom
bilderböcker även låter barnen ta del av kapitelböcker och muntligt berättande utan bilder.
Biblioteken brukar ordna sagostunder för förskolebarn. Bibliotekens sagostunder genomförs
ofta på förmiddagen och kan utgöra ett komplement till högläsningen, som förekommer på
förskolorna. Informanterna på båda förskolorna i vår empiriska undersökning är medvetna om
betydelsen av att barnen tillägnar sig ett språk så att de kan kommunicera med andra
människor och förstå sin omgivning. Pedagogerna använder många olika metoder för att göra
språket konkret och tydligt för barnen via bland annat högläsning, dramatisering av böckernas
innehåll, språklekar. Barnens egna berättelser skrivs ner och kan handla om gemensamma
utflykter eller händelser i en teckning som barnen har ritat.

Bearbetningsmetoderna är likartade. Alla informanter vi har talat med oavsett om de har
arbetat i ett mångkulturellt område eller ej, bearbetar sagorna, kapitelböckerna och
bilderböckerna med liknande metoder, till exempel; bild och form, drama, teckning, målning,
musik och rörelse. Skillnaden är kanske hur sagorna berättas och illustreras. I de
mångkulturella bostadsområdena behöver man underlätta barnens förståelse genom att
framföra sagan konkret och tydligt på ett annat vis än i ett bostadsområde där flertalet barn
talar svenska som modersmål. I det mångkulturella bostadsområdet underlättas förståelsen
genom att man berättar muntligt, förtydligar, och eller visualiserar berättelsens innehåll på
olika vis. Detta kan till exempel ske via användandet av bilder (flanosaga) eller med hjälp av
saker som ingår i sagan i så kallade språkpåsar. Man kan se arbetet med bilder, flanosagor och
språkpåsar som en form av utveckling av Cadmus ordkort, vilka Söderbergh skriver om
(1988, s. 117).

Söderbergh skriver att ett samspel med intresserade vuxna och en medveten kombination av
de fyra stegen: Förstå, Tala, Läsa och Skriva, samt barnens genetiska språkliga förutsättningar
bidrar till en positiv språkutveckling. Vad vi förstår så bör en god språkutveckling vara möjlig
för barnen på den enspråkiga förskolan. Informanten är medveten om alla delar i språket och
personalen tycks arbeta aktivt för att barnen ska få ta del av alla delar. Barngruppens storlek
skulle kunna vara ett hinder, men även en möjlighet för enskilda barns språkutveckling,
eftersom man lär av varandra. Det gäller att pedagogerna tar alla tillfällen i akt att arbeta med
språket både enskilt och i grupp (Söderbergh 1991a, s. 13-16).

När det gällde Boknallens arbete försvårades detta av att alla familjer inte var positiva till
Boknallens arbete. Det är ju trots allt ganska kontroversiellt att det kommer hem en
bibliotekarie från biblioteket och ge rekommendationer till föräldrarna om hur de bör arbeta
med sina barns språkutveckling. Ett annat bekymmer är de projekt som bara pågår under
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några år och sedan av olika skäl läggs på is, det görs en punktinsats, som i och för sig kan
vara positiv under tiden den pågår. Efter de studier vi har genomfört anser vi ändå att ett
kontinuerligt arbete kring barns språkutveckling i de flesta fall är det mest gynnsamma. Detta
kontinuerliga arbete bör inledas när barnen är riktigt små och vidare genom hela skolgången
för att på detta vis försöka undvika att barn får t.ex. bekymmer med  läs- och skrivsvårigheter
senare under livet.

6.1.2 Hur arbetar man med Söderberghs fyra kategorier: förstå, tala, läsa och skriva på
de förskolor där vi har genomfört vår empiriska studie?

6.1.2.1 Förstå

Vygotskij menar att barn kan dra nytta av kunskaper i sina olika språk vid inlärning av ett nytt
språk. Det gäller dock att barnet har tillräckliga kunskaper i sitt modersmål för att kunna
tillgodogöra sig dessa vid inlärningen av ytterligare ett språk. Genom att barnet utvecklar två
språk, utvecklas även dess förmåga att tänka på olika sätt. Det krävs varierande kunskaper och
tankeförmågor vid inlärning och förståelsen av flera språk. Barnet utvecklar sina språk om det
har ett behov av att använda dessa. Genom att utveckla språken i samspel med andra
människor underlättas även barnets förmåga till socialisering i det samhälle och med de
människor som barnet lever tillsammans med (Øzerk 1998, s. 139ff).

Piaget å sin sida poängterar än mer barnets behov av att själv få undersöka och pröva saker
och ting i praktiken för att på detta vis hjälpas in i det samhälle som det vistas och lever i.
Piaget menar att barnet kan tänka även innan det har utvecklat ett för andra människor
begripligt språk. Vygotskij poängterar språkets betydelse för tanken som mer betydelsefull
(Furth & Wachs 1974, s. 27ff).

Informanten på den flerspråkiga förskolan framhåller att det är viktigt att barnen förstår, till
exempel innehållet i en saga. Hon berättar också att man i samarbetsprojektet har lagt
tyngdpunkten på det svenska språket, men att man även jobbar med barnens modersmål.
Parallellt arbetar man dessutom med ett empatiprojekt. Enligt vår åsikt ger empatiprojektet
utrymme för att prata med barnen om hur samma ord kan få så olika betydelse, till exempel
att få någon glad eller ledsen beroende på hur det sägs. Dessa projekt verkar komplettera
varandra väl för att öka barnens förståelse för språkets nyanser. Den forskning vi har tagit del
av talar odelat för att kontakten med andra människor är en grundförutsättning för att utveckla
både en god förståelse för och ett välutvecklat språk. Men bl.a. Ladberg (1996, s. 31-35)
poängterar också att obehagliga upplevelser eller ett dåligt bemötande kan påverka barnets
språk negativt. Barnet vill helt enkelt inte kännas vid det språk som påminner om detta.
Därför ser vi ett stort värde i att man som pedagog eller bibliotekarie i ett eventuellt samarbete
lägger vikt vid att låta barnen förstå nyttan med språket, och försöka skapa tillfällen där
språket kan bli förknippat med en positiv upplevelse. Naturligtvis kan det finnas svåra
upplevelser och minnen som en del barn bär på, krigsminnen till exempel, som gör det svårt
att tala sitt modersmål, detta kan även vara svårt för förskolepersonalen att hantera menar vi.

Vid intervjuerna med bibliotekarierna från skolbiblioteket som ingår i språksamarbetet
framkommer att olika metoder prövas och utarbetas under tiden för att öka barnens intresse
och förståelse för i första hand det svenska språket. Till en början provades också möjligheten
att involvera barnens hemspråk men eftersom det förekommer så många varierande språk i
bostadsområdet blev uppgiften för omfattande för biblioteket – alltså har arbetet med de olika
språken bortsett från svenskan tagits över av hemspråkslärarna. Än så länge hålls sagostunder
på arabiska eftersom det är den största språkgruppen och eftersom där läggs resurser i form av
anställda hemspråkslärare, tid och pengar. Intentionerna är dock att på sikt försöka öka
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möjligheten att även andra språk ska få tillgång till sagostunder för att på detta vis öka
barnens språkförståelse och lärande.

Ett syfte med språkarbetet i Skolexemplet Markaryd var att motverka språksegregering, och
man arbetade för att förebygga språksvårigheter genom att hjälpa barnen redan tidigt att
utveckla ett bra ordförråd. Man hävdar att det är en demokratisk rättighet att förstå det språk
som myndigheter och andra instanser i samhället använder (Borg 1995, s. 9-20).  Grunden till
ett gott språk läggs redan tidigt och Boknallen vände sig till föräldrarna redan innan barnen
börjat förskolan och uppmärksammade dem på vikten av att medvetet arbeta med sina barns
språk redan från det att de är mycket små. Själva projektet byggde på kontinuitet. Det arbete
som föräldrarna påbörjat i hemmen med hjälp av Boknallen och böcker från biblioteket
följdes sedan upp när barnen började förskolan (Wendt-Nevhage 1995, s. 25-30). Detta
exempel efterföljdes av andra kommuner att döma av den information och forskning vi tagit
del av tycks det oss som kontinuitet är en mycket viktig faktor för att sådana här insatser ska
få ett lyckat resultat och tyvärr är det ofta just när det gäller uppföljning och kontinuitet
insatserna brister.

Naturligtvis är det många faktorer som spelar in, och för att kunna arbeta kontinuerligt tror vi
att det inte bara krävs resurser i form av avsatt kapital och personal utan också en väl
utarbetad handlingsplan, medvetet använda metoder och ett stort engagemang.

De intervjuade bibliotekarierna från skolbiblioteket har en genomarbetad handlingsplan när
det gäller hur arbetet med det svenska språket kan bedrivas. Det finns även en lista på böcker
som ska användas i arbetet för att barnen i olika åldrar ska få en gemensam bokskatt. Det är
upp till varje pedagog att hitta metoder för användande och inlärning av språket som passar
varje enskild elevs behov. Till en början var tanken att samarbetet/berättelseskatten skulle
framföras även på andra språk än svenska med hjälp av hemspråkslärare. Detta fungerade inte
eftersom informationen om förekomsten av sagostunder på de olika språken ofta föll bort.
Detta fick till följd att det endast kom ett fåtal barn för att lyssna.

Vi tror, att det kan bero på bristande information och kommunikation mellan barn och
hemspråkslärare, det kan även bero på bristande intresse hos barnen. En annan anledning kan
vara att sagostunderna ofta hölls på eftermiddags/kvällstid, vilket innebar att föräldrarna
också skulle informeras. Det är många personer som ska nås, ta del av och förstå innehållet i
informationen. Bristande förståelse för vad sagostunderna innebar, eller möjligheten att
familjerna tycker att barnen ska vara hemma och hjälpa till efter skolan kan vara ytterligare en
anledning. Personalen funderar på att hålla sagostunder enbart på svenska, vilket kan göra det
enklare att sprida informationen. Det är fler vuxna som kan informera, eftersom
informationen ges på svenska. Det är inte så många olika dagar att hålla i minnet, ej heller
vilket språk sagostunden kommer att hållas på vid de olika tillfällena. Dessutom hålls
sagostunderna på svenska kontinuerligt på bestämda dagar i veckan. Fördelarna är att fler
barn kommer, även om förhoppningen hos bibliotekarierna är att det ska komma fler barn än
vad det hittills har gjort. Detta tror informanterna beror på att barnen inte riktigt vant sig vid
att det förekommer sagostunder – det har inte blivit en vana eller rutin att gå till biblioteket
och lyssna till sagostunder. Informationen som sprids med lappar läses inte och den muntliga
informationen kan glömmas bort.

Vi tror att ge språkarbetet tid är väsentligt för att ett språkprojekt av detta slag, i ett
bostadsområde med många olika språkgrupper. Det vill säga: Det gäller att språksamarbetet
och sagostunderna får fortsätta under en lång tid och bli kontinuerligt, vilket också tillhör en
av informanternas intentioner. En nackdel med att språksamarbetet endast bedrivs på svenska
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är att barnens modersmål inte tillgodoses, vilket kan innebära att en del av barnens förståelse
går förlorad, beroende på hur stora kunskaper barnen har i det svenska språket.

6.1.2.2 Tala

På den enspråkiga förskolan tycks det oss som man arbetar mycket med steg två i
Söderberghs teori. Informanten pratar om att hon helst ser att man pratar svenska på förskolan
och, om man har ett annat modersmål än svenska, att man talar sitt modersmål hemma med
familjen för att båda språken ska utvecklas ordentligt. Arnberg menar också att det är
fördelaktigast för båda språken om man till en början skiljer dem åt. Hon föreslår att det två-
eller flerspråkiga barnet ska få möjlighet att gå i en minoritetsklass, där pedagogen talar både
barnets modersmål och andraspråk, och där klasskamraterna har samma modersmål. Och hon
menar vidare att barnen har större möjlighet att använda sig av sina kunskaper i sitt
förstaspråk för att lära sig sitt andra språk först när de har blivit lite äldre och har en annan
förståelse för språket (Arnberg 1991, s. 30-31).

Dock talar det mesta av den forskning vi tagit del av för att det inte skulle vara några större
svårigheter för ett barn att lära sig åtminstone två språk parallellt. Arnberg (1991, s. 105)
menar heller inte att detta är ett problem men föreslår en successiv övergång från att tonvikten
i undervisningen först ligger på det ena språket och sedan på det andra. Vissa svårigheter kan
dock finnas, anser vi. Att arbeta med flera språk samtidigt ställer stora krav inte bara på
barnen utan även på personalen och resurserna räcker inte alltid till. På den kommunala
förskolan hade man dock hjälp av hemspråkslärare, som besökte förskolan någon gång i
veckan. Man är också van vid att höra flera olika språk dagligen.

Både Söderbergh (1991a s 16) och Ladberg (1996 s 12-13) talar om att utveckling av
talspråket uppstår med behovet att göra sig förstådd och i direkt kommunikation med andra
människor. De nämner också båda vikten av att barnet känner sig tryggt och att man låter
barnet komma till tals. Man måste ta sig tid att lyssna. Informanterna från båda förskolorna,
där vi genomfört intervjuer, talar också om hur man använder språket och uppmuntrar
barnen att prata genom att bland annat benämna vad man gör i den vardagliga verksamheten
som vid fruktstunden, när man ska klä på sig för att gå ut och så vidare. Som framkommit är
det viktigt att både skapa en trygg miljö för barnet samtidigt som man ger barnet utmaningar
då han/ hon måste använda sig av språket.

Boknalleprojektet i Markaryd använde sig av Bornholmsmodellen som vi nämnt i kapitel 4
vilken det finns särskilt utarbetade språklekar. Bland annat använder man sig av rim och
ramsor och stavelselekar. Dessa lekar är främst utarbetade för att skapa en förståelse för
språket och sedan underlätta läs- och skrivinlärning. Men detta lämpar sig också väl för att
utveckla talspråket, eftersom barnen kan finna nöje  i språklekarna och detta i sin tur kan
väcka en ännu större nyfikenhet på vad man kan åstadkomma med språket (Wendt-Nevhage
& Blomberg 1995, s. 27-31).

Biblioteket bidrar nog inte i så hög grad när det gäller barnens talutveckling, tror vi. Barnen
kommer sällan till tals på biblioteket, eftersom biblioteket av tradition är en plats där tystnad
eller åtminstone lugn råder, eftersom man inte ska störa människor som vill läsa. Vi tror dock
att detta håller på att förändras, i alla fall på bibliotekens barnavdelningar. Trots detta tror vi
att man skulle kunna utveckla just denna del ganska mycket på olika sätt. Biblioteket skulle
kunna ordna berättar- eller sagoverkstäder på samma vis som det ibland ordnar
skrivarverkstäder. Här skulle barnen kunna få prova på och lära sig att högt berätta historier
för varandra. Dessa skulle kunna vara roliga, spännande och sorgliga o.s.v. För att underlätta
för barnen kan bibliotekarier och förskollärare tillsammans välja ut historier eller berättelser i



53

vilka barnen känner igen sig och sina egna erfarenheter. Detta kan underlätta inlärningen för
barnen och bidra till att barnen tycker att det är ett roligt och intressant sätt att arbeta på.

Efterhand, när barnen har fått prova på och öva denna teknik vid ett flertal tillfällen ökas
förmodligen deras självförtroende och barnen kommer troligen själva att använda sin fantasi
och tillsammans komma på egna historier, som de vill berätta, tror vi. Eller också skulle
barnen till en början få lyssna till korta välkända historier, som är lätta att lära sig utantill och
efter ett tag kunde de sedan få framföra dessa tillsammans inför publik. Listiga Räven är ett
samarbete mellan bibliotek och skola i Rinkeby där barnen bearbetat texter på olika vis.
Barnen har bland annat tränat, planerat och framfört dramatiseringar av sagor och berättelser
inför politiker och andra vuxna som de inte känner, vilket har gett barnen träning i hur man
ska uttrycka sig, så att andra människor förstår vad de menar. Detta ger övning i det svenska
språket med ett lyckat resultat, enligt Alleklev & Lindvall (2000, s. 13-19).

Bibliotekarierna som intervjuas nämner inte det talade språket. Detta kan bero på att
biblioteket är mer förknippat med i första hand läsning. Det närmaste det talade språket vi
kommer är högläsning här menar vi sagostunderna som bedrivs för barnen, barnen talar
knappast mer än om de blir tillfrågade. Uppfattningen bland vuxna att biblioteket är en plats
där tystnad bör råda kan också spela en roll i avseendet att barnen inte i första hand utvecklar
sitt talspråk i samband med aktiviteter på biblioteket tror vi.

6.1.2.3 Läsa

Skolbiblioteket framhåller läsningen som ett av de främsta syftena med samarbetsprojektet
inom vilket Bokskolan och skolbibliotek utgör en del. Man talar om vikten av att lära sig läsa
och den gemensamma bokskatt man vill att barnen i bostadsområdet ska få. Metoderna för att
stimulera viljan att lära sig läsa och möjligheten till det är många. Man använder sig av
högläsning i klassrummen eller med barngruppen på förskolan och man poängterar också här
kontakten mellan barn och vuxen. Detta överensstämmer med vad Söderbergh (1991a, s.
13) säger om vikten av vuxenkontakt och interaktion med andra människor för att barnets
språk ska utvecklas så gynnsamt som möjligt. Bokskolan har låtit sig inspirerats av Listiga
Räven. Listiga Räven bedrevs i Rinkeby – Stockholm. Rinkeby är ett område med boende
från många olika kulturer och en rik variation av språk. Listiga räven var ett uttalat läsprojekt
och man hade för avsikt att utgå från varje enskilt barns kunskapsnivå och arbeta vidare
därifrån. Vi ställer oss frågande till metoder för att fastställa språkutvecklingsnivå samt om
barnen kanske jämför sig med sina kamrater och istället känner sig hämmade. Hur förklarar
man för barnet att hans eller hennes kompis klarar av att läsa en mycket svårare bok?
Samtidigt kan kanske just detta uppmuntra barnet till att bli en bättre läsare. Det kan finnas
metoder som gör det lättare att fastställa barnens utvecklingsnivå när det gäller språket som vi
inte känner till och som är utformade på ett sådant vis så att våra argument inte gör sig
gällande.

Flera av de projekt vi har tagit del av via rapporter vid vår litteraturstudie har precis som
skolbiblioteket och den flerspråkiga förskolan haft fokus på just läsning. Framför allt har de
varit inriktade på att förmedla och skapa ett intresse för litteratur. Både exemplet Boksnurran
och exemplet Lingonbarn med delprojektet Boktrasten inriktade sin verksamhet på läsning
(kap.5) Exemplet Lingonbarn hade också som syfte för projektet att förbättra barnbibliotekets
verksamhet och service, öka sina utlån och antalet besökande barn och ungdomar. Ska man
lyckas med detta tror vi att man måste skaffa sig kunskap om vad barn och ungdomar
efterfrågar, samtidigt som man också måste fråga sig varför de inte besöker biblioteket. Att
man inte besöker biblioteket betyder ju heller inte automatiskt att man inte läser. Informanten
från den flerspråkiga förskolan säger dock att man innan språkprojektet inte lagt lika stor vikt
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vid läsningen som man gör nu. Läsningen på förskolan har förut varit mer beroende av
förskollärarens personliga intresse. Däremot har man medvetet arbetat med språket hela tiden
och då kanske framför allt det talade och samtidigt också varit mån om att ge barnen ett
ordförråd.

Skolbibliotekarien håller i läsecirklar vilka är avsedda för de äldre barnen i fjärde klass. När
det gäller de yngre barnen anordnas sagostunder på svenska vilket på sikt kan öka intresset för
egen läsning och bibliotek bland barnen när de börjar skolan och lär sig att läsa självständigt
utan hjälp av vuxna.

Dahlgren & Olsson kom fram till via sin undersökning att barn har olika uppfattning om
varför man ska lära sig att läsa. En del barn tycker det är bra att kunna läsa så att de slipper att
vara beroende av en annans människas läskunskaper, andra barn menar att det är viktigt att
kunna läsa för att de ska klara sig bra i skolan, med skolarbetet. Ytterligare några barn menar
att det är viktigt att kunna läsa för att de ska slippa bli retade av sina kamrater. Det är av
betydelse för barnets självförtroende. Några barn vill lära sig läsa för att de ska kunna läsa
sina böcker och välja böcker självständigt (Dahlgren & Olsson 1985, s. 94-100).

6.1.2.4 Skriva

Informanten på den flerspråkiga förskolan säger att man inte lägger ner så mycket tid och
arbete på att lära barnen skriva. Man lär barnen skriva sina namn och skriver dem bland annat
på deras tandborstmuggar, men annars är det något som man anser är skolans uppgift och
alltså först introduceras när barnen börjar första klass. Enligt Dahlgren har barnen ibland dock
lättare för att se nyttan med att kunna skriva och är mer motiverade för uppgiften, vilket
innebär att det kan vara positivt för barnets språkutveckling att i vissa fall låta skrivning
komma före läsning. (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson 1999, s 36ff)

Amborn och Hansson skriver att hälften av människans ordförråd skapas innan sju års ålder
och för språkutvecklingens skull är det av betydelse att barnen kommer i kontakt med
skriftligt språk redan innan de kan läsa själva. De barn som får en medveten språklig
stimulans av medvetna pedagoger och vuxna har ett språkligt försprång i förhållande till barn
som inte har fått denna språkliga möjlighet. (Amborn & Hansson, 2002 s 138-150)

När barnet börjar intressera sig för skrivning och läsning sker detta ofta med allvar från
barnets sida. Barnet vill inte bli avbrutet när det härmar – tecknar av skriften ur böcker.
Härmskriver och lekskriver. Barnet ser lappar med skrift på, dels hemma och dels på
förskolan, inköpslistor, små meddelanden på matbordet eller önskelistor. På förskolan kan det
handla om lappar med barnets namn eller listor med skrift kring vad som har skett under
dagen. Detta ger barnet insikt om att kunna meddela sig med hjälp av skrift är av betydelse
(Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson 1999, s. 47-49).  När det gäller yngre förskolebarn
sker den tidiga kontakten med skriftspråket genom att de vuxna som möter barnet läser texter
högt för dem. När barnen blir äldre, börjar en del barn i viss mån kunna producera skrivet
språk själva, men fortfarande är det talspråk, kroppsspråk och teckningar som överväger
barnens sätt att kommunicera med omvärlden (jfr 3.5.4 s. 25).

Projektet Boknallen är det projekt som tydligast beskriver vikten av att arbeta både med
skrivning och läsning då ett av projektets syften är att förebygga just läs- och skrivsvårigheter.
Som Ladberg (1996, s. 58-67) säger finns det mycket i samhället som försvåras om man inte
behärskar skriftspråket. Det är därför viktigt att man redan i förskolan åtminstone börjar så
smått att introducera skriftspråket för att förebygga svårigheter som kan uppstå. Barn lär sig
lättare i en lekfull situation ( Söderbergh, Ladberg, Ekström, m.fl.). Vi anser också att detta
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talar för att man redan i förskolan kan börja arbeta medvetet med skriftspråket. Men det är
dock en hårfin avvägning som måste göras. Blir förskolan för undervisande förlorar den sin
fördel med att kunna leka fram kunskaperna menar vi.

6.2 Hur kan ett eventuellt samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger vad det gäller
barns språkutveckling se ut?

Metoderna som används i förskolorna och i projektsamarbeten mellan förskola och bibliotek,
institutioner där vi har intervjuat informanter under vår empiriska undersökning, arbetar med
metoder som liknar de metoder vi har funnit i litteraturen om tidigare genomförda
språkfrämjande/läsfrämjande projekt (Högberg 1994, s.177 ff). I några fall har
samarbetsformen inspirerats av tidigare läsfrämjande verksamhet, som Listiga Räven i
Rinkeby till exempel.

De flesta biblioteks språkprojekt som genomförts i landet har enligt Bergsmark följande
gemensamt: Samarbete med BVC och tidig kontakt med nyblivna föräldrar, att få föräldrar att
visa intresse för barnens språkutveckling, ett naturligt och integrerat samarbete med skolorna,
samt användning av verksamheter som bygger på barnens fantasi och kreativitet (se kap.4)
Dessa tendenser har vi också upptäckt under vår undersökning.

Informanten från den flerspråkiga förskolan berättar att det pågår ett samarbete med
skolbiblioteket och skolan kring ett gemensamt språkprojekt. Informanten som ingår i
skolledningen berättade för oss att man i språksamarbetet har hämtat idéer från Listiga Räven
i Rinkeby. Dessutom ingår den flerspråkiga förskolan i ett empatiprojekt för att underlätta
barnens socialisation.

Informanterna från skolbiblioteket menar att genom ett språksamarbete med förskola, skola,
bibliotek och hemspråkslärare är det meningen att biblioteket ska bli en samlingspunkt för alla
inblandade i arbetet, vilket om så är fallet skulle motverka minskande biblioteksbesök från
förskolornas sida och sämre barnboksutlåning. Till en början innan samarbetet har blivit en
naturlig del av arbetet kan det behövas stramare tyglar tror vi, d.v.s. att personalen får direktiv
från högre instans om att detta arbete verkligen ska genomföras. Det skulle t.o.m.  kunna
skrivas in som ett mål och tydligt beskrivas i respektive yrkeskategoris arbetsbeskrivning för
att på detta vis möjligen ytterligare betona vikten av att ett varaktigt och väl fungerande
samarbete kommer till stånd. Varje förskola i bostadsområdet kan få en tid i veckan då man
ska besöka skolbiblioteket med barngruppen t ex. Detta menar vi kan vara ett sätt att snabbare
och lättare få igång ett samarbete. Efterhand behöver inte ramarna för arbetet vara så strikta
längre. När de inblandade i samarbetet har vant sig vid arbetssättet kan man låta de
inblandade arbeta mer fritt och självständigt. Målsättningar och syfte med det mångkulturella
bostadsområdets språksamarbete var dels att utöka och förnya skolbibliotekets bestånd och
anordna författarbesök, men kanske främst att ge barnen en gemensam bokskatt/
berättelseskatt och stimulera till läsning, samt verka för språkutveckling, framför allt av det
svenska språket. En annan betydelsefull målsättning är också att hjälpa till för att stärka
barnens självförtroende och empatiska förmåga, få barnen att tycka att det är viktigt och roligt
att gå till biblioteket, samt att ge barnen en chans att skaffa en god språkgrund. Dessutom är
det ett sätt att försöka främja flerspråkighet och underlätta barnens socialisation.       

Vi tycker att rektorsområdet som deltar i ett språk- och samarbetsprojekt har i sig goda
intentioner när det gäller ökandet av förståelsen för både det svenska språket och övriga
modersmål som finns representerade i bostadsområdet. Samarbetet är omfattande och olika
yrkeskompetenser nyttjas på ett positivt vis. Resurserna används klokt. Däremot tycks det
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finnas vissa svårigheter att initiera detta samarbete så att alla som ska medverka känner sig
tillräckligt delaktiga.

Projektet Boksnurran hade som mål och syfte att sprida läslust hos barnomsorgens personal,
barn och föräldrar. Ett syfte var att ge kunskap om betydelsen av läsning för barnen och att
därigenom presentera bra böcker (Wilhelmsson 2000, s. 55-57).

Syftet med Lingonbarn var att skapa nya professionella modeller för framtidens barn- och
ungdomsbibliotek – förnya, förbättra och vidareutveckla service- och förmedlarmodeller för
barn och unga med särskild betoning på barn och unga med särskilda behov, vidareutbilda
barnbibliotekarierna, samt öka andelen utlån av barn- och ungdomslitteratur. En annan avsikt
var att öka frivilliga biblioteksbesök bland ungdomar (Fäldt, Barn och kultur 1998, s. 44).

Markaryd startade sin verksamhet för att förebygga språksvårigheter. Ett syfte var i
förlängningen att Markaryds gymnasister skulle öka sina möjligheter att hävda sig på
högskolor och universitet. Det sågs som en demokratisk rättighet att förstå det språk som
myndigheter och andra samhälleliga instanser använder sig av. En annan avsikt var att söka ge
barnen ett rikt ordförråd redan från en tidig ålder och förebygga språksegregering för att på så
vis motverka ett elitsamhälle. Sist men inte minst var det ett sätt att introducera biblioteket
(Borg 1995, s. 9-20).

Den röda boktråden hade ändamålet att pedagogisera barnavdelningen på biblioteket i
Trelleborg och göra barnlitteraturen mer lättillgänglig och synlig för barn och pedagoger
(Gisselquist 1994, s. 157-171).

Listiga räven – ett samarbetsprojekt mellan skola och bibliotek hade för avsikt att stimulera
till läsning och se till att eleverna hade riklig tillgång till skönlitteratur. Ett syfte var att arbeta
aktivt för att läsning skulle uppfattas som något positivt och ville få barnen intresserade,
nyfikna och roade av att läsa böcker (Alleklev & Lindvall 2000, s. 11f).

Lingonbarn som var ett länsomfattande projekt och som även innehöll projektet Boktrasten
gick ut med information till både föräldrar och barnomsorgspersonal och här skedde större
delen av arbetet på biblioteket, bearbetaning av litteratur och berättande genom
dramatiseringar, bokprat och högläsning ibland med hjälp av tolk på kvällstid, boktips etc.
(Fäldt, Barn och kultur 1998, Nr:2 s. 43f).

Den röda boktråden i Trelleborg skickar också ut information, i samarbete med
barnavårdcentral och bibliotek, om vikten att arbeta med barns språk, samt en gåvobok. Alla
sexåringar får också en speciell sexårsbok som bearbetas på förskolan (Gisselquist 1994, s.
157-171).

Gemensamt för ovanstående samarbeten mellan bibliotekarier och pedagoger är att
tillsammans introducera skolbiblioteket, litteratur och läsning som någonting positivt.
Litteratur och läsning behövs för barnen både som en nödvändighet i skolarbetet och
samhällsdeltagandet men ska också vara ett nöje. Metoderna som använts i de  samarbeten vi
studerat har varierat och vissa samarbeten har varit länsomfattande medan andra endast rört
kommundelen.

De metoder som används i förskolorna för att främja barns språkutveckling tycks oss i
samtliga fall vi har studerat gå i linje med vad vi tagit del av i den forskning som bedrivits
inom vårt ämnesområde. Piaget, Söderbergh och Vygotskij m.fl. ligger till grund för den
pedagogiska verksamheten.
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6.2.1 Vilka faktorer är väsentliga att ta hänsyn till för att skapa ett bra samarbete?

Barnbokens Ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen (1996, s. 10ff)
påvisar till viss del att barn 1996 mer sällan besökte biblioteket och boklånen sjönk, vilket
ledde till en större medvetenhet både hos politiker, bibliotek, förskola och skola om språkets
stora betydelse för att barnen skulle klara sig senare i skolan. Det tillsattes utredningar och
avsattes resurser för olika former av språk- och läsfrämjande åtgärder och det startades många
språk- och läsfrämjande projekt runt om i Sverige. Detta är positiva inslag för att stödja barns
språk, men frågan är hur och på vilket sätt som ovanstående förändringar i praktiken påverkar
barnens möjligheter till en god språklig utveckling. Man kan genom utvärderingar som har
gjorts på t.ex. skolexemplet Markaryd/Boknalleprojektet se att det framkom många positiva
resultat i samband med denna språkinsats. Medvetenheten och det omfattande pedagogiskt
genomtänkta språkarbetet från personalens sida kom många barn tillgodo och de uppvisade en
positiv språkutveckling. Ett par bekymmer som framkom under utvärderingen var bristande
ekonomiska resurser tillsammans med att projektet inte ens nådde ut till alla barn som gick på
förskolan.

På den flerspråkiga förskolan i det mångkulturella bostadsområde där vi har genomfört vår
empiriska undersökning arbetar personalen på många olika sätt för att öka och underlätta
barnens förståelse vid högläsning och berättande. Språksamarbetet i rektorsområdet syftar till
att barn, föräldrar och olika yrkesgrupper inom utbildning och omsorg ska bli medvetna och
få en större förståelse för hur man tillsammans kan underlätta för barn att utveckla en större
språklig förmåga och kunskap både på sitt modersmål och i svenska språket. Samarbetet är
omfattande och innebär att förskola, skola, skolbibliotek, hemspråkslärare och föräldrar i
rektorsområdet medverkar. Med tanke på att det är så många människor som är involverade i
språkarbetet, barn och föräldrar och olika yrkeskategorier kan det öka förståelsen för
människors olika värderingar, normer och sätt att leva tror vi. Vi tror även att det har
betydelse för att underlätta barnens språkliga socialisation, vilket i sin tur kan leda till en ökad
förmåga att känna empati för andra människor. Att öka denna medvetenhet såväl hos
pedagogerna som hos barnen, menar Obondo är ett sätt att anpassa de pedagogiska metoderna
så att de underlättar inlärningen för barn som har flera språk (Obondo1999, s. 54f).

Förskolläraren berättar att den flerspråkiga förskolan inte känner sig lika delaktig i
språkprojektet som de skulle önska. Hon menar att det kanske beror på att skolan och
biblioteket ligger i en byggnad långt ifrån förskolan. Det beror kanske även på att
pedagogerna på den flerspråkiga förskolan inte har varit inblandade i valet av sagor. Detta kan
möjligen innebära att pedagogerna på förskolan inte arbetar lika entusiastiskt med sagorna,
tror vi, vilket även kan påverka resultatet av projektet. Informanten ur ledningen menar
däremot att språkarbetet är väl förankrat bland personalen som arbetar. Med tanke på de
resultat vi har fått fram, är vi aningen skeptiska till detta. Vi tror att det är svårt att
genomdriva denna sortens språkarbete om man som pedagog i ett arbetslag är ensam om att
vara intresserad av att arbeta med språk. Åtminstone om man är ung och ny, då har man inte
så mycket att säga till om och sätta emot gentemot den personal som har arbetat i många år
och som därför har större erfarenhet. Det är arbetsamt och det behövs kraft och ork hos den
person som hela tiden måste kämpa för att genomdriva sina förslag och initiativ, om han/hon
inte får stöd från den övriga personalen i arbetslaget. Baserat på egen erfarenhet tror vi, att det
är svårt att orka med i längden om man inte får någon respons för det arbete som man utför.

Informanterna från skolbiblioteket poängterar att de också har andra målgrupper än
förskolebarnen att ta hänsyn till. I det här fallet skolbarnen, vilket kan innebära att skolbarnen
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prioriteras i vissa fall tror vi. Av skäl som t.ex. att skolbiblioteket i vårt undersökta fall ligger i
skolan, är det lättare för bibliotekarierna att förmedla information till barn och personal som
vistas i samma byggnad. Lärarna i skolan har ett annat krav på sig att skolbarnen ska uppfylla
krav och mål som finns i läroplanen för skolan vilket kan göra att skolbarnen prioriteras i
samarbetet. Skolbarnen antas kunna läsa självständigt, vilket i de flesta fall förskolebarnen
inte kan. Detta kan göra att biblioteket inte har lika mycket att erbjuda denna användargrupp.
Förskolebarn som går på förskolor, som ligger utanför skolbyggnaden kan inte själva ta sig till
biblioteket utan måste ha sällskap av en vuxen.

Intentionerna med ett språkprojekt av denna omfattning är ambitiösa och i sig positiva, tror vi.
Samarbetet innebär mycket extra arbete för all inblandad personal, vilket delvis är förlagt till
kvällstid. Det gäller att en stor del av personalen är positiv till denna sorts arbete, annars tror
vi att det kan bli konflikter omkring arbetet. Dessutom tror vi att det är av betydelse att alla
som ska ingå i samarbetet får den information man behöver för att skaffa sig kunskaper för att
kunna ta sig an uppgiften och genomföra den.

I Lära i Förskolan: Råd från socialstyrelsen (1990, s. 112, s. 139-140) står det att förskolan
bör ha en viss samverkan med biblioteket och övriga för barnens utveckling intressanta
verksamheter i samhället, medan det i Läroplanen för Förskolan (1998, s. 10, s.12 ). endast
står att barnen ska få ta del av verksamheter i samhället som gynnar deras utveckling.

I den nya läroplanen för förskolan nämns inte specifikt att förskolan ska samarbeta med
biblioteket, vilket står tydligt i det tidigare styrdokumentet för äldre förskolebarn från
socialstyrelsen (Lära i Förskolan 1990, s. 139-140). Vi är lite förvånade över detta, men en
anledning kan vara att politiker och andra inblandade tar för givet att förskolan i sin
undervisning helt självklart använder biblioteket. Det står i läroplanen för förskolan att
förskolan skall arbeta för samverkan med andra organisationer, institutioner och företag i
samhället, för att på detta vis ge barnen en inblick i och förståelse för hur samhället fungerar.
Häri kan ett samarbete med biblioteket ingå menar vi.

Vidare står det i Läroplanen för Förskolan att huvudman (kommunen) har ansvar för att
tillräckliga resurser ska tilldelas verksamheten för att en adekvat och ändamålsenlig
pedagogik/utbildning för barnens lärande och utveckling kommer till stånd (Läroplanen för
Förskolan 1998, s. 3). Dessa är enligt vår mening ganska vaga formuleringar eftersom alla
människor har olika uppfattning om vad som krävs för att kunna bidra till och ha möjlighet att
nå en adekvat och ändamålsenlig pedagogik och utbildning.

Pedagogerna som vi har talat med önskar sig överlag bättre förutsättningar för att lyckas med
sina föresatser att kunna utföra och genomföra en adekvat och ändamålsenlig utbildning för
barnen. Det förväntas dock att ett lika bra arbete ska kunna utföras ändå, trots de många
omorganiseringar och ekonomiska omprioriteringar som har skett inom barnomsorgen under
senare år.

Vilka mönster likheter och skillnader går det att upptäcka när en jämförelse görs mellan de
samarbeten som vi studerat och redovisat. Samarbetena har i flera fall liknande syften och
dessutom används liknande metoder i det direkta arbetet tillsammans med barnen eller
eleverna. Eftersom en del samarbeten finns samlade i skrift har det bidragit till inspiration för
andra förskolor, bibliotek och skolor. Det syns att framför allt Boknalleprojketet i Markaryd
och Listiga Räven i Rinkeby har varit föregångare för några av de andra kommunerna, där
samarbete bedrivits. Bokskolan har låtit sig inspireras av Listiga räven och Den röda
boktråden i Trelleborg av Boknallen i Markaryd för att nämna några exempel. Man tycks vara
överens om att läsning av skönlitteratur är en viktig faktor för att stimulera barns
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språkutveckling men också att man måste hitta, och använda sig av olika metoder få barnen
att närma sig det litterära berättandet

Initiativtagare till samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger varierar. I vissa fall har
kommunen initierat ett samarbete med bidrag från statens kulturråd, i andra fall har initiativet
kommit från biblioteket vilket har lett till kontakt med pedagoger på förskola och/eller skola. I
en del fall har det varit det omvända förhållandet att förskola och/eller skola har initierat ett
samarbete och kontaktat biblioteket – som i exemplet Listiga räven. Även i de två senare
fallen kan en del av finansieringen vara sökt bidrag från bland annat statens kulturråd.

Arbetet med barns språkutveckling sker dock i praktiken oftast främst på förskolan eller i
skolan oavsett vem som varit initiativtagare till samarbetet. Men i de fall biblioteket initierat
samarbetet görs frekventare besök både i den pedagogiska miljön och hemmiljön än när så
inte är fallet. Biblioteken bidrar främst med litteratur och bibliotekariers kompetens, samt i
viss mån aktiviteter såsom biblioteksvisningar, bokprat och sagostunder.

Biblioteket arbetar inte riktigt lika konkret med barns språkutveckling som det görs på
förskolan. Förskolan har möjlighet att låna nya böcker på biblioteket och att ta del av
bibliotekariens yrkeskompetens när det gäller förmedling och kunskap om utgivning av nya
barnböcker kan bidra till att vidga barnens erfarenheter, samt utveckla deras språk. Genom sin
kunskap om barnlitteratur kan bibliotekarien inspirera pedagogerna till läsning och boklån.
Bibliotekariens arbetssätt kan då vara ett komplement till pedagogens sätt att arbeta, vilket
kan gynna båda verksamheterna. Sagostunderna som ordnas av biblioteket kan i viss mån
påverka barnens litterära intresse och därmed i förlängningen även språkutvecklingen. Om
sagostund på biblioteket är en återkommande aktivitet för barnen tror vi att det kan vara av
betydelse för barnens språk. Om detta endast blir en engångsföreteelse tror vi att barnen
kommer ihåg saker som händer och sker omkring själva sagostunden, eftersom barnen kan ha
en bristande vana vid eller inte har så stor erfarenhet av biblioteket som sådant. Det finns så
mycket nytt att titta på och undersöka, vilket kan störa barnens koncentration när det gäller
själva innehållet i den berättade sagan.

Sker samarbetet under lång tid och med kontinuitet kan barnens språk berikas genom att
barnen kan ta till sig kunskaper som de får via bibliotekariers och pedagogers skiftande
arbetssätt kring språket. De kan på detta vis på ett naturligt, roligt och lekfullt sätt komma i
kontakt med och kanske skaffa sig en förståelse för hur man kan använda sig av biblioteket
och dess möjligheter redan från tidig ålder. Det framgår av den litteraturstudie vi genomfört
att om vuxna människor i barnets närhet tidigt börjar arbeta metodiskt för att hjälpa barnen att
utveckla sitt språk har detta betydelse även senare under barnets skolgång och arbetsliv. För
att barnet ska utveckla sitt språk är samvaron mycket betydelsefull liksom samtalet, övning i
samspelet under en konversation, förmågan att lyssna, förmågan att kunna vänta på sin tur att
tala, överlämnandet och tillbakatagandet av ordet etc. Ovanstående kunskaper och förmågor
tar tid och kräver tålamod att utveckla och det är svårt att lära sig. Det krävs en ömsesidig
respekt mellan de talande. Dessa förmågor lär sig barnet genom samvaro med andra
människor, gärna människor som barnet tycker om, känner sig trygga med och för vilka de
känner ett förtroende, menar Söderbergh ( jfr. 3.2.2.2 s.14). Det går att ifrågasätta om det är
möjligt att överföra ett arbetssätt från ett bostadsområde till ett annat, men å andra sidan kan
vi inte se några problem med att ta del av vad andra människor har kommit fram till tidigare.
Att hämta inspiration och kunskaper är nyttigt men arbetssättet bör anpassas så att det passar
den grupp som ska delta i arbetet så att de kan dra nytta av det.

Det finns en stor medvetenhet om hur mycket språket betyder för barnens välmående och vad
bristande språkkunskaper kan innebära för barnen. De insatser som genomförs i projektform
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är beroende av återkommande ekonomiska medel för att de ska kunna bedrivas med
kontinuitet (Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen 1996, s
15-16).  I de flesta fall rör sig också det huvudsakliga arbetet med barnens språkutveckling
enbart om det svenska språket, vilket kan ha att göra med bristande resurser. Men, samtidigt
verkar man vara överens om att kunskaper i sitt modersmål också underlättar inlärningen av
ytterligare språk (Ladberg 1996, s.  18ff).

6.2.2 Vilka möjligheter och svårigheter finns för att åstadkomma ett bra samarbete?

En svårighet som kan finnas när man ska lägga grunden för ett samarbete är att den potentiella
samarbetspartnern redan kan vara involverad i samarbeten och projekt som konkurrerar om
tiden och resurserna. Det kan också vara så att ambitionsnivån är för hög och målsättningarna
orimliga.

På den flerspråkiga förskolan pågår även ett empatiarbete, som är initierat och utarbetat av
ledningen, samtidigt med språkarbetet. Pedagogerna ska ta hänsyn till båda dessa projekt och
arbeta aktivt för att uppnå dess mål. Vi menar att intentionerna att genomföra både ett språk-
respektive empatiarbete i sig är positiva. Däremot funderar vi om det kan bli för stor
arbetsbelastning på personalen när det gäller arbete som den är ålagd att genomföra ifrån
ledningens sida. Vi undrar även om arbetsinsatsen utanför den ordinarie verksamheten kan bli
alltför omfattande för pedagogerna för att resultatet av arbetet ska bli bra. Känner sig
personalen tillräckligt inspirerad för att genomföra ett lyckat arbete. Det finns inga
utvärderingar av arbetena ännu, vilket gör att vi inte vet vilka resultaten blir.

När det gäller språksamarbetet säger informanten på flerspråkiga förskolan att hon gärna
skulle se att bibliotekarien kom ut till förskolan t.ex. med boklådor för att på så vis underlätta
arbetet samt också motverka att samarbetet kräver mobilitet endast av förskolan. Samarbetet
ska ske på bådas villkor. Men informanterna på skolbiblioteket menar att det är av betydelse
att barnen på förskolorna kommer till biblioteket och inte tvärtom, d.v.s. att bibliotekarien
kommer ut till förskolorna. Informanten vill att förskolebarnen ska göra biblioteksbesök till en
rutin som ingår i deras vardag. Detta för att biblioteksbesöken ska fortsätta under barnens
skolgång. I en del fall glöms bibliotek och språksamarbete bort, eftersom förskolepersonalen
lägger ner allt arbete på att hålla verksamheten flytande i förskolebyggnaden. Detta menar vi
kan bero på att förskolearbetet i ett mångkulturellt bostadsområde är krävande på ett sätt och
har andra svårigheter vilket gör att vissa moment tar längre tid än när pedagogen och
barngruppen talar samma språk.

Skolan/skolbiblioteket, ligger centralt i området vilket kan innebära att personal som arbetar
på institutioner som ligger utanför skolbyggnaden inte tänker på biblioteket som en resurs.
Dessutom är bibliotekets öppettider begränsade och informationen om dessa bristfällig, menar
informanten för den flerspråkiga förskolan. Detta kan göra det svårt att få igång ett samarbete
som fungerar.

Informanterna på skolbiblioteket menar att det är svårt att sprida informationen och menar att
bekymret är att språksamarbetet är så nystartat, vilket de tror gör att så få från förskolorna
kommer. Samtidigt menar informanten från den flerspråkiga förskolan att informationen är
bristfällig från skolbibliotekets sida. En anledning till att det är svårt att få igång ett samarbete
är att det finns tecken på brister i kommunikationen mellan bibliotek och förskolor, som inte
ligger i samma byggnad. Förskolepersonalen som vi har intervjuat menar vidare att de själva
har bra metoder, bra pedagogisk utrustning och böcker som behövs för att arbeta med barns
språkutveckling utan att förskolan ska behöva samarbeta med biblioteket. Det krävs mycket
arbete för att ett samarbete ska fungera och likaså ett intresse bland de som är involverade i
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samarbetet. Dessutom kan det bli en intressekonflikt mellan bibliotek och förskola, eftersom
arbetet för båda institutionerna i detta fall är ganska likartat, vilket kan försvåra samarbetet.

En anledning till att samarbetet fungerar sämre än förväntat kan vara att de samarbetsprojekt
mellan förskolorna i det mångkulturella bostadsområdet och skolbiblioteket som vi känner till
har initierats uppifrån, d.v.s. beordrats av chefer. Trots att samarbetstankarna varit väl
förankrade i de olika personalgrupperna och bland föräldrarna, så är det inte säkert att
motivationen varit tillräckligt stark bland alla berörda. Om samarbetet initierats underifrån, så
torde sannolikheten öka för att personalen känner sig mer hängivna arbetet och har större
förmåga att påverka såväl innehåll som samarbetsformer.

Informanten från den enspråkiga förskolan berättar att det inte förekommer något samarbete
med stadsdelsbiblioteket i det bostadsområde där förskolan ligger. Detta beror delvis på att
barnboksbeståndet är dåligt och att bibliotekarierna inte är särskilt intresserade av barn och
förskola som en användargrupp menar hon. Dessutom ligger andra bibliotek för långt från
förskolan. Stadsdelsbiblioteket är ett litet filialbibliotek vilket kan medföra att man inte har
råd att köpa in så många nya böcker. Trots detta besöker förskolan biblioteket en gång i
månaden. Ibland kombineras biblioteksbesöket med en utflykt, om vilken man talar, skriver
och bearbetar på olika vis när man kommer tillbaka till förskolan efter utflykten. Informanten
på stadsdelsbiblioteket, som den enspråkiga förskolan besöker, menar att ett samarbete med
förskolan för att främja barnens språkutveckling inte har någon större prioritet då alla barn i
bostadsområdet talar svenska. Vi menar att ett samarbete mellan bibliotek och förskola skulle
kunna vara ett led för att främja även de enspråkiga barnens språkutveckling. Informanten på
stadsdelsbiblioteket nämner också ekonomiska aspekter som anledning till uteblivet
språksamarbete vilket vi tycker är en rimligare förklaring till att man måste prioritera.
Biblioteket har valt att köpa in en mängd ny barnlitteratur i stället för att lägga ekonomiska
resurser på ett eventuellt samarbete. Intervjuerna med förskolläraren på den enspråkiga
förskolan och 1: bibliotekarien på stadsdelsbiblioteket genomfördes med ett års mellanrum,
vilket kan ha medfört olika åsikter angående bibliotekets barnboksbestånd.

Enligt 1:e bibliotekarien förekommer samarbete mellan stadsdelsbiblioteket och förskolan
genom att förskolorna bjuds in för olika aktiviteter, en gemensam målsättning eller
överenskommelse förekommer inte. Informanten på stadsdelsbiblioteket menar att ett
specifikt språkarbete när det gäller svenska eller andra språk inte behövs i bostadsområdet.
Det framkom dock under intervjun med 1:e bibliotekarien på stadsdelsbiblioteket, att det
arbetas med metoder som ger barnen då även förskolebarnen språklig stimulans, fast kanske
mer indirekt. Trots detta bör personalen på biblioteket kanske ändå fundera kring samarbete
som arbetsmetod tror vi. Det är lätt att ta för givet att en grupp (förskolan) som har använt och
besökt biblioteket förut gör det av vana. Förutsättningarna har förändrats både för förskola
och bibliotek och vi menar att ett samarbete skulle kunna vara gynnsamt för båda parter. 1:e
bibliotekarien nämner också att barn i förskoleåldern inte är en specifikt prioriterad grupp.
Däremot har biblioteket arbetat i större utsträckning mot nybörjarläsarna.

Förskolorna är välkomna till stadsdelsbiblioteket. Många förskolor i bostadsområdet kommer
på besök till biblioteket en gång i månaden för att låna böcker. Att besöken inte sker
frekventare kan bero på att biblioteket inte ingår som en självklar del av förskolans
verksamhet längre. Anledningar till detta kan variera t.ex. barngruppernas storlek,
personaltätheten och engagemanget från både bibliotekets respektive förskolans sida. Det kan
även bero på vilket geografiskt avstånd som finns mellan bibliotek och förskola.
Förskolepersonalen kanske får tag i böcker från annat håll, t.ex. från bokklubbar.
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Förskolepersonalen kan ha samlat på sig litteratur under sina yrkesverksamma år, vilken
används i arbetet med barnen.

Med tanke på vad både informanten från den enspråkiga förskolan och informanten från det
närliggande stadsdelsbiblioteket säger angående ett eventuellt samarbete, och med tanke på
hur respektive verksamhet bedrivs och vilka insatser som görs, tror vi att barnen ändå får stor
hjälp vad det gäller språkutveckling. Däremot skulle personalen på både stadsdelsbibliotek
och förskolorna kunna dra fördel av varandras kompetenser på ett mer fruktbart sätt än vad
som görs nu. Biblioteket skulle vinna på att marknadsföra sina nyförvärv bättre och
förskolepersonalen skulle kunna lämna in förslag till biblioteket på vad de anser saknas i
bibliotekets bestånd.

Svårigheter med ett samarbete mellan olika institutioner kan vara av ekonomisk art, eller
bristen på förståelse för människors olikheter och skiftande yrkeskompetenser, bristen på
kommunikation mellan den samarbetande personalen. Det geografiska avståndet mellan de
olika institutionerna kan också påverka frekvensen av samarbete dem emellan. Brist på
förståelse för varandras olika arbetssätt, bristande information eller svårigheter att tolka och
förstå den information som ges är några andra svårigheter som vi identifierat och fått belagt i
våra intervjuer. Hur arbetsbelastningen ser ut i övrigt har också betydelse för hur ett
samarbete ska fungera. Hur stor grupp som förväntas ingå i samarbetet är också av betydelse.
Är arbetsgruppen för stor ökar risken för konflikter tror vi, en slutsats som vi grundar på egna
erfarenheter liksom litteraturstudier. Ett intressant resultat som framkommit är att förskolan
inte i första hand tänker på biblioteket som en eventuell samarbetspartner, vilket i sig kan bero
på att barnen är för unga för att kunna läsa. Biblioteket är fortfarande så starkt förknippat med
läskunnighet. Böcker kan man dessutom skaffa på annat håll. Barngruppernas  möjlighet  att
gå till biblioteket har också minskat.

Biblioteket å sin sida kanske inte lägger ner så mycket arbete för att nå ut till sina användare
på förskolan, eftersom förskolor förväntas komma till biblioteket i alla fall. Utlåningen av
barnböcker är förhållandevis hög. Samarbetet skulle kunna bestå i att pedagogerna tog ansvar
för och hjälpte barnen att finna lämpliga sätt att framföra sina historier på. Bibliotekarie och
pedagog skulle gemensamt kunna välja ut och hitta historier som är väl anpassade till och
intressanta för barngruppens erfarenheter och förskolans temaarbeten vid tillfället. I stället för
eller i kombination med skrivarverkstäder kan det ordnas målarverkstäder eller verkstäder där
barnen får uttrycka sina intryck på olika vis.

Det är mycket som måste fungera, den mellanmänskliga kommunikationen, att korrekt
information ges till alla människor som är inblandade i samarbetet, att de inblandade förstår
och kan tolka informationen. Flexibilitet: att de anställda får en möjlighet till individuell frihet
och att personalen i viss mån kan och får utveckla egna idéer för arbetet inom ramen för
samarbetet. Det krävs också en öppenhet för andra människors sätt att tänka och resonera. Det
är också av betydelse att det tas hänsyn till de yrkesroller som ingår i samarbetet och att de
ansvariga eller deltagarna inte förväntar sig att all personal oavsett yrke skall utföra alla delar
i ett samarbete, för då utnyttjas inte de olika yrkeskompetenserna till fullo menar vi.
Samarbetet mellan olika organisationer kan betyda att det behövs extra arbetsinsatser av den
medverkande personalen. Ett samarbete bör därför i den mån det är möjligt ske frivilligt tror
vi. Däremot tror vi att insikter i och förståelse för varandras olika arbetssätt behövs för att
samarbetet ska kunna utvecklas på ett ändamålsenligt vis.

För att arbetet ska få ett lyckat resultat tror vi att en betydande förutsättning är att
personalgrupperna som ska samarbeta bör vara motiverade och ha en uttalad vilja att arbeta
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tillsammans med en gemensam målsättning. Ekonomisk vinning och ett bra nyttjande av
varandras kompetenser kan bli resultatet när ett samarbete mellan olika institutioner fungerar.

6.3 Vilka pedagogiska problem konfronteras personal inom förskola och bibliotek med i
samband med mångkulturella (flerspråkiga) barngrupper?

Resurser som hemspråkslärare används på mångkulturella förskolor. Det är tydligt att det
finns gott om idéer om hur man kan arbeta med barns språkutveckling, men brist på resurser
förtar i viss mån initiativkraften. På förskolorna pågår ändå ett kontinuerligt arbete med
barnens språkutveckling menar våra informanter. Fördelarna med resursstarka projekt är
många om det finns ett väl utarbetat tillvägagångssätt med tydliga och rimliga
målformuleringar, samtidigt som man anställer tillräckligt med personal så att arbetet kan
genomföras och utföras på ett tillfredsställande vis, menar Svensson (1989, s. 122). Här ska
sägas att det redan görs en hel del arbete på förskolorna, speciellt i de mångkulturella
bostadsområdena. Ett sådant arbete bör dock följas upp för att ge barnen goda förutsättningar
för en positiv språkutveckling. Detta kan sedan underlätta barnens fortsatta språkinlärning i
grundskolan.

Ladberg menar att undervisning i barnets modersmål via hemspråkslärare kan underlätta
barnens inlärning av båda språken. Vidare menar hon att pedagogen ska benämna och
upprepa ord och händelser som förekommer i barnens vardag. Man kan även bekräfta barnen
genom att tala om varandras olika seder och bruk, sätta upp olika alfabet och bilder från
barnens olika länder för att på detta vis underlätta språkförståelsen för barnen. Barnen
behöver även mycket närhet för att de ska känna sig trygga och våga tala och uttrycka sig på
olika vis. En tillåtande miljö gör det lättare för barnen att utveckla sina språk och för att öka
barnets förståelse för sin omvärld, skriver Ladberg (1996, s. 18f, s.56).

Arnberg skriver att barn med flera språk bör få gå i en minoritetsklass med barn som har
samma modersmål och pedagoger som talar både barnens språk och svenska för att barnen
ska få en lugnare, mjukare och tryggare början i det svenska samhället. Barnen är äldre och
lär sig lättare ett andra språk, eftersom de behärskar och kan dra nytta av kunskaperna i sitt
modersmål (Arnberg 1988, s. 102-108, s. 133f). Samtidigt tror vi att det kan finnas en risk att
barnen blir än mer segregerade än vad som annars skulle vara fallet. Vi ifrågasätter hur barnet
integreras i majoritetskulturen om barnet går i minoritetsklass. Det kan bidra till att barnen
inte känner sig delaktiga eller välkomna in i det svenska samhället. Vi har inte undersökt om
det har pågått eller pågår några försök med minoritetsklass i Sverige och hur resultaten av
dessa i så fall har utfallit.

För att mäta barns språk används ibland olika former av språktester/prov (Benckert 1999, s.
98-99). Vi inser att man kanske behöver använda sig av någon form av gemensamt
mätinstrument och att det kan vara svårt att mäta språk på något annat vis. Icke desto mindre
är vi kritiska till användningen av språktester. Ibland beskrivs det väldigt kortfattat hur man
har gått tillväga under själva testsituationen. Det redogörs inte för barnets reaktion, eller hur
rummet där testet utförs ser ut, ej heller hur många personer som finns i rummet. Det redogörs
sällan för vem som utför språktestet eller vilken tid på dagen det sker eller hur vana barnen är
vid testsituationen är inte heller alltid lätt att utläsa. Det kan också vara av betydelse hur ofta
barnen blir testade. Det är svårt att återskapa en för barnen normal trygg miljö och stämning
när man ber dem utföra dessa tester tror vi. Det blir nog lätt en konstlad situation, vilket kan
göra att barnen känner sig osäkra och lite nervösa i ett testsammanhang. Vi är skeptiska till
huruvida resultaten av standardiserade språktest blir trovärdiga med tanke på ovanstående
argument.
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Ytterligare ett sätt att öka förståelsen för barn som har flera språk skulle kunna vara att
pedagogen genomförde språkobservationer i arbetet med barnen, menar Benckert. Genom att
utföra språkobservationer med hjälp av band respektive videoinspelningar skulle man lättare
kunna upptäcka vilka kunskaper och eventuella svagheter som enskilda barn har i sitt andra
språk (Benckert 1999, s. 88). Ovanstående arbetssätt förekommer inte på de förskolor som
finns med i vår undersökning vilket vi nämner i avsnitt 3.5.3. Om man ska använda sådana
metoder för att upptäcka vilka kunskaper respektive kunskapsluckor som förekommer i
barnens språk bör barnet vara van vid detta arbetssätt, så att det känner sig tryggt i situationen,
vilket Benckert påpekar. Som pedagog ska man hantera det material man får fram med
varsamhet, etiskt och moraliskt. Pedagoger har ansvar och sekretess att följa enligt
socialtjänstlagen. Alltså finns det viss anledning att ställa sig något kritisk till
språkobservation som metod, tycker vi. Vi inser att denna metod kan underlätta pedagogernas
arbete, men det kan finnas andra arbetssätt som inte är lika lätta att ifrågasätta.

Informanten på den flerspråkiga förskolan säger att det underlättar att berätta en saga utan
bok, därför att det gör det enklare att skapa kontakt, vilket gör att barnen blir engagerade,
intresserade och de får på så vis en annan förståelse för sagans innehåll och handling. Vidare
berättar informanten att hon ibland väljer böcker, som inte ingår i språkprojektet, för att
komplettera de sagor som ingår, så att de omfattar barngruppens behov. Genom att förskolan
använder sig av många olika metoder för att konkretisera och visualisera språket blir detta ett
sätt att öka begripligheten och förståelsen för språket bland barnen.

Förskolläraren på den enspråkiga förskolan säger att det tvåspråkiga barnet bör tala sitt
modersmål hemma och svenska på förskolan för att barnet på så vis ska utveckla både ett bra
modersmål och ett bra andraspråk. En anledning tror vi kan vara att familjen verkligen vill
lära sig det nya landets språk och därför slutar att tala sitt modersmål. Goda språkkunskaper
och god språkanvändning när det gäller andra språket ger också högre status och ökade
möjligheter till lyckad skolgång. I sin tur leder detta till ökat självförtroende och därmed
också till större möjligheter att skaffa sig ett välavlönat arbete, vilket gör att invandrarbarnen
uppmuntras av sina föräldrar att tala svenska även hemma.(Ladberg 1996, s. 14-17).
Informanten från den enspråkiga förskolan säger att det inte finns så många barn med
utländsk bakgrund på förskolan vid det tillfälle när vi genomför intervjun. Däremot
poängterar hon att man bör vara extra tydlig och konkret i sitt språk om barnen har ett annat
modersmål än svenska. Man bör benämna alla saker som man gör tillsammans med barnet.
Återkommande händelser, som lunchen är  bra tillfällen att samtala med barnen.

När det gäller tvåspråkighet eller flerspråkighet är det många faktorer som påverkar barnets
möjligheter att tillgodogöra sig språken på ett tillfredsställande vis. Det är av vikt att familjen
talar sitt modersmål hemma. Barnet bör få möjlighet att gå i en förskola, där de träffar
pedagoger och barn med landets språk som modersmål i det här fallet svenska. För att barnet
skall kunna uppnå en god språkutveckling bör det dessutom ha tillgång till bra och relevant
hemspråksundervisning. Andra villkor som spelar in är vilken status familjens kultur och
modersmål har i det nya landet. Familjens eventuella traumatiska upplevelser, som t ex krig i
hemlandet eller under flykten därifrån, spelar också en stor roll för hur barnet kan lära sig ett
nytt språk. Traumatiska upplevelser kan göra att barnets tankar blockeras och de orkar inte
lära sig något nytt. Vygotskij menar att tvåspråkighet/flerspråkighet är av godo för individen,
eftersom denne då har en större och bredare möjlighet att utveckla sitt tänkande på grund av
att man kan kombinera sina erfarenheter och kunskaper i de olika språken (Øzerk 1998, s.
139ff).



65

6.3.1 Vad kan biblioteket tillföra vad beträffar metodik, litteraturval och information
etc. i ett mångkulturellt sammanhang?

Språket behöver användas för att utvecklas. Visst har hemmiljön en stor betydelse här, men
även barnomsorgen och skolan har ett ansvar för hur barnens språkutveckling ska gynnas
både i svenska och i ett andra språk. Redan Vygotskij menade att inlärningen av ytterligare ett
språk inte fick ske på modersmålets bekostnad (Øzerk 1998, s. 139-140 ). Ladberg skriver, att
om ett barn förlorar användningen för ett av sina språk kommer detta att falla i glömska
ganska snabbt (1996, s. 42-43).  Om man i hemmet i stället för sitt modersmål talar sitt
andraspråk och inte heller får den nödvändiga undervisningen i förskolan så tycks oss risken
ganska stor att språkkunskaper ska falla i glömska.

Många av de språkprojekt som vi tagit del av bygger delvis på att föräldrarna ska arbeta med
barnets svenska språkutveckling hemma genom att t.ex. berätta eller läsa högt för det. En
anledning till att detta inte görs kan vara att föräldrarna inte anser sig behärska det svenska
språket tillräckligt väl för att kunna läsa för sina barn. I vissa familjer är det vanligt att läsa för
barnen på sitt modersmål men högläsning på svenska förekommer inte så ofta. Vissa kulturer
har till övervägande del en muntlig tradition vilket kan innebära att de inte är vana vid att läsa
och därför berättar de oftare för barnen. Därmed menar vi att kommunen och skolan
tillsammans med familjen har ett delat ansvar när det gäller barnens flerspråkiga
språkutveckling.

Kommunen kan genom att ge förskolan och biblioteket tillräckliga ekonomiska medel se till
att familjer i ett mångkulturellt bostadsområde får resurser de kan behöva när det gäller
barnens språkutveckling både i modersmålet och i andraspråket.

Förskolan är en resurs för de flerspråkiga familjerna i det avseende att pedagogernas
arbetsmetoder anpassas till barngruppernas behov. Förskolans personal blir också en
betydelsefull kontakt med det svenska samhället för den tvåspråkiga familjen. Barnen lär sig
svenska i första hand eftersom personalen är svensktalande. Barnen har också möjlighet att få
tillgång till hemspråkslärare för att på så vis även få undervisning i sitt modersmål.

Biblioteket kan vara en resurs för familjerna i bostadsområdet genom att ordna sagostunder på
svenska respektive andra språk som förekommer. För att underlätta föräldrarnas läsning i
hemmet kan biblioteket tillhandahålla litteratur och media på olika språk som är tilltalande
och av god kvalitet. Bokprat kan också vara ett sätt att skapa ett läsintresse hos barnen och på
så vis även en möjlighet till att öka barnens kunskaper i svenska språket. Bokprat på andra
språk än svenska kan också förekomma i den mån det finns resurser att tillgå. För att på detta
vis på sikt öka barnens modersmålskunskaper. Biblioteket kan även fungera som en
mötesplats och ett sätt för familjerna att delta i det svenska samhället. Rozjac har i sina
intervjuer kommit fram till betydelsen av flyktingfamiljernas kontakt med andra människor i
samhället. De menar också att det är av betydelse för barnen som då får möjlighet att utveckla
alla sina språk genom många olika mänskliga kontakter. Förälderns hälsa påverkar i stor
utsträckning barnets språkliga och kulturella utveckling. Det är av betydelse att familjerna får
bli en del i det svenska samhället så fort som möjligt genom att de får jobb och kontakter med
svenskar. ( se kap. 4 ) Skolbibliotekarien i vår empiriska undersökning säger att en ambition
med språkprojektet mellan skolbiblioteket, skolan och förskolorna också är att det ska leda till
att även föräldrar och syskon till eleverna som deltar i språkprojektet ska se skolbiblioteket
som en resurs och mötesplats. Detta kan bli ett sätt att komma in i det svenska samhället.



66

7. Slutsatser
I detta kapitel kommer vi gå genom de svar vi har fått på vår problemformulering och våra
frågeställningar.

Problemformuleringen lyder:

Hur kan bibliotekarier och förskollärare utnyttja varandras  yrkeskompetenser i ett
samarbete för att främja barns språkutveckling?

Det är av betydelse att bibliotekarier och förskollärare drar nytta av varandras olika
yrkeskompetenser och blir medvetna om vilka olika kompetenser som finns att tillgodogöra
sig. Bibliotekarien kan sköta inköp av nya barnböcker på olika språk, göra ett urval av böcker
tillsammans med förskollärarna som passar barngruppens behov samt underlätta litteratur och
informationssökning och sovra bland den information som finns. Bibliotekarien kan också
hålla i sagostunder som är anpassade för barngrupperna på förskolan samt skicka ut boklådor
till förskolorna

Förskollärarna kan bearbeta böckerna som lånas på biblioteket med olika metoder. Beroende
på hur biblioteket ser ut kan förskolebarnens alster sättas upp på biblioteket så att andra
biblioteksbesökare också får möjlighet att ta del av vad barnen har gjort. Förskollärarna kan
göra till en vana att barngrupperna går till biblioteket för att delta i de olika aktiviteter som
hålls där.

Varför och hur arbetar man med barns språkutveckling i åldern 0-5 år?

När det gäller varför pedagogerna arbetar med barns språkutveckling är det ofta för att hjälpa
barnen att förstå sin omvärld. När det gäller tvåspråkiga barn bör pedagogen vara mer konkret
i sitt arbetssätt. Det är meningen att barnen i första hand ska lära sig att förstå och tala sitt
modersmål och andra språk i de fall där ett andra språk är aktuellt. Läsa och skriva
förekommer också men det hör i större utsträckning till bibliotekets respektive skolans
verksamhet.

Biblioteket vill helt enkelt få barnen att komma till biblioteket för att få ta del av de
möjligheter som finns där, sagoläsning och boklån. Bibliotekarierna vill lära barnen att
biblioteket är en källa till kunskap. I förlängningen vill bibliotekarierna att barnen ska
använda biblioteket i och under sin utbildning och se biblioteket som en resurs.

 Vilka pedagogiska metoder finns utvecklade för att främja barns språkutveckling?

Pedagogerna använder genomtänkta arbetsmetoder när det gäller barns språkutveckling. Detta
sker genom metoder som t.ex. högläsning, berättande, dramatisering, språklekar och bild och
form.  Barnen får på olika vis får återberätta de erfarenheter som de upplevt genom t.ex.
utflykter och berättelser, som de tagit del av. Bibliotekets arbetsmetoder när det gäller att
främja förskolebarns språkutveckling består vanligvis i att det ordnas sagostunder för
förskolan på biblioteket, att biblioteket tillhandahåller boklådor eller bokpåsar som skickas ut
till förskolan. Det förekommer också att bibliotekarier kommer ut och talar om böcker med
barnen och att barnen får komma till biblioteket för visning. Biblioteket används också som
utställningslokal där barnens arbeten visas.
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Hur arbetar man med Söderberghs fyra kategorier: förstå, tala, läsa och skriva på de
förskolor där vi genomfört vår empiriska studie?

Pedagogerna på de förskolor där vi genomfört vår empiriska studie försöker skapa trygghet i
barngruppen för att barnen på så vis ska våga tala och uttrycka sig på olika vis. För att barnen
på den flerspråkiga förskolan ska förstå sitt modersmål anlitas hemspråkslärare ett par gånger
i veckan. När det gäller arbetet med andraspråket i det här fallet svenska, är det av betydelse
att det finns återkommande rutiner vilket gör barnens vardag tydligare. Pedagogerna
benämner allt som görs och talar mycket med barnen. Arbetsmetoderna är konkreta och man
arbetar med språklekar och sånglekar av olika slag. För att hjälpa barnen skriver man lappar
med barnens namn ritar och skriver skyltar. Sagor berättas utan bok för att pedagogen lättare
ska se om barnen förstår och för att pedagogen lättare ska kunna förklara när barnen inte
förstår.  När det gäller barnen på den enspråkiga förskolan arbetar man på liknande sätt men
här kan man läsa kapitelböcker som dramatiseras och spelas upp för föräldrarna. Barnen får
återberätta och hitta på egna historier som skrivs ned av pedagogerna.

Hur kan ett eventuellt samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger vad gäller barns
språkutveckling se ut?

Det startades många samarbeten mellan bibliotek och förskola 1997. Barnavårdscentralen och
barnens föräldrar ingår ofta i samarbetena tillsammans med bibliotek och förskola. Samarbete
kring barns språkutveckling tycks vara mer frekvent förekommande i mångkulturella
bostadsområden eftersom behovet anses större. När samarbeten kring språk startas inspireras
dessa ofta av tidigare genomförda samarbeten av liknande slag som t.ex. Listiga Räven i
Rinkeby och Skolexemplet Markaryd. Förskolorna kommer till biblioteket för sagostund på
olika språk och biblioteket skickar ofta ut boklådor till förskolorna. Böckerna bearbetas på
olika vis av de olika deltagarna som ingår i samarbetet.

 Vilka faktorer är väsentliga att ta hänsyn till för att skapa ett bra samarbete?

Det är av betydelse att alla som deltar i ett samarbete arbetar mot ett gemensamt uppsatt mål.
Samarbetet underlättas om det finns en handlingsplan som alla i samarbetet har tillgång till.
Att ta vara på de olika yrkeskompetenserna är väsentligt att ta hänsyn till så att alla bidrar med
olika kunskaper och arbetsmetoder. Bestämmelser och lagar som styr verksamheterna ska
följas som t.ex. Bibliotekslagen och Läroplanen för förskolan i detta fall. Ekonomiska och
personella resurser behövs också.

Vilka möjligheter och svårigheter finns för att åstadkomma ett bra samarbete?

Det krävs tid och ett engagemang av de som samarbetar för att skapa ett bra samarbete.
Ett eventuellt samarbete kring barns språkutveckling kan ge en ökad yrkeskompetens i den
mening att de olika yrkeskompetenserna samordnas och genom att alla yrkesgrupper arbetar
mot ett gemensamt utvecklat mål. Detta ger barnen som ingår i detta sammanhang en större
kontinuitet när det gäller arbetet kring språket i alla fall om samarbetet pågår under en längre
tidsperiod. Barnen får fler möjligheter till språkinlärning och språkträning genom de ökade
bearbetningsmetoderna, fler boklån, ökad sagoläsning, högläsning och fritt berättande.
Möjligheterna att barnen på detta vis skaffar sig ett rikare språk torde öka.

 Alla yrkesgrupper och de personer som ingår i samarbetet kan öka förståelsen för varandras
yrkeskompetenser. Ingår familjerna i samarbetet kan detta vara ett sätt att i förlängningen öka
trivseln och förståelsen för varandra i bostadsområdet. Det skulle också kunna öka
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möjligheterna för flerspråkiga familjer att komma in i och känna sig delaktiga i det svenska
samhället. Ekonomisk vinning kan också förekomma då man samordnar resurserna.

Svårigheter som kan finnas i den här typen av samarbeten är t.ex. att de olika yrkesgrupperna
har olika mål och styrdokument att följa. Antalet människor som är involverade i samarbetet
har betydelse därför att om samarbetet är alltför omfattande ökar risken att samarbetet blir
svårhanterligt och tungrott. Risken för konflikter blir större. Kommunikations- och
informationsproblem kan förekomma eftersom man ska nå ut till många personer som vistas
på många olika arbetsplatser i bostadsområdet. Informationen ska förstås och tolkas av många
personer vilket kan leda till missförstånd. Det är av betydelse att alla som deltar i samarbetet
känner sig delaktiga och att de bidrar till samarbetets utveckling.

Vilka pedagogiska problem konfronteras personal inom förskola och bibliotek med i
samband med mångkulturella (flerspråkiga) barngrupper?

Språkliga problem kan förekomma vilka kan bestå i att barnen inte alltid förstår tillräckligt
mycket av varken sitt modersmål eller sitt andra språk – svenska. Det gäller att pedagogerna
är väldigt tydliga i sin pedagogik och anpassar arbetsmetoderna efter barngruppens språkliga
förmåga. Det uppstår återkommande konflikter mellan barnen eftersom de inte förstår
varandra. Detta är tidskrävande och kräver att personalen är uppmärksam och hjälper barnen
språkligt och känslomässigt att reda ut eventuella konflikter. Resurser som hemspråkslärare
behövs i mångkulturella bostadsområden för att underlätta arbetet och tillvaron för barnen.

Vad kan biblioteket tillföra vad beträffar metodik, litteraturval och information e.t.c. i
ett mångkulturellt sammanhang?

Hemspråkslärare eller flerspråkiga föräldrar kan också vara en resurs för biblioteket om de
berättar sagor på andra språk än svenska. Det är också av betydelse att det via biblioteket köps
in ny barnlitteratur på andra språk än svenska för att tillgodose de olika språkgruppernas
litterära behov. Ingår de flerspråkiga föräldrarna i samarbetet är det av betydelse att
information ges på ett sätt så att alla förstår vad verksamheten går ut på och vad som förväntas
av dem i ett eventuellt samarbete.

7.1 Språkteorier

Vid inlärning av ett språk kan det vara av godo om den vuxne arbetar metodiskt med olika
delar av språket tillsammans med barnen för att underlätta förståelsen av språkets olika delar:
Förstå, Tala, Läsa och Skriva. Dessa kan också kombineras på olika vis.

Barnets egna aktivitet och miljö är av betydelse för språkutvecklingen  så även artefakter av
varierande slag. Det är också av vikt hur samspelet fungerar mellan barnet och människor som
finns i dess närhet, föräldrar, syskon, nära anhöriga, andra barn och vuxna. Barnets kognitiva
förmåga påverkar också möjligheten för barnet att utveckla ett för människor begripligt språk.
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När det gäller tvåspråkiga barn är det av betydelse att de får använda sina olika språk att det
satsas resurser på hemspråksundervisning liksom på svenskundervisning. För att tydliggöra
det svenska språket kan ett mer praktiskt arbetssätt underlätta inlärningen t.ex. genom att man
tydliggör skriftspråket med kompletterande bilder. Detta kan även genomföras på biblioteken.
Även enspråkiga barn skulle kunna ha nytta av en tydligt genomförd pedagogik som den vi
beskriver ovan för ökad förståelse.

7.2 Sammanfattande konsekvensbeskrivning av ett ökat samarbete mellan
bibliotek och förskola

Vad har biblioteket att vinna på ett ökat samarbete med förskola/skola?

• Bibliotekets betydelse ökar i samhället, vilket i gynnsamma fall kan leda till ökade
ekonomiska resurser, vilket kan innebära ökade kringaktiviteter, som t.ex. författarbesök,
teaterföreställningar, utställningar, videotek- talboks- och datautveckling m.m.

• Bibliotekariernas professionalitet och yrkesstolthet ökar.

• Bibliotekariernas yrkeskunnande utnyttjas bättre.

• Utlåningen ökar långsiktigt, och goda läsvanor grundläggs tidigt, vilket skapar trogna
kunder.

• Ett kontinuerligt samarbete, skapar också ett bättre psykosocialt klimat, med ökad
arbetstrivsel som följd; bibliotekarierna blir mer behövda!

• Barnens läsfärdigheter/språkutveckling utvecklas bättre, vilket gör att biblioteket roll för
skolframgång och senare yrkesframgång förstärks.

• Biblioteken kan förstärka sin roll som kommunens informationscentral (t.ex. allmänna
händelser i kommunen och isynnerhet kulturevenemang, arbetsförmedling,
kontaktförmedling etc.)

• Biblioteket kan också profilera sig och vara behjälplig i att anordna studiebesök för
förskolan, bjuda in politiker och intressanta föreläsare, debattörer etc. för att skapa en
dialog som kan leda till förbättringar både inom förskola och bibliotek.

Vad vinner förskolan/skolan på ett ökat samarbete med biblioteket?

• Förskollärarna utökar sin aktivitetsrepertoar

• De ökar sina kunskaper om ny barnlitteratur.

• De får professionell hjälp från kunniga bibliotekarier vad beträffar, bokval, högläsning,
sagostunder, tematiska övningar, informations- och litteratursökning etc.

• Förskolan kan marknadsföra sig bättre utåt i kommunen, genom en samverkan med
bibliotek, vilket på sikt kan ge ökad visibilitet och därmed ökade kontakter och kanske
också ökade resurser. En förskola som inte syns i samhället torde ha mindre chanser att
fånga politikers intresse än den förskola som aktivt tar del i samhällslivet.

Vad vinner barnen på ett ökat samarbete mellan bibliotek och förskola?

• Barnen förbättrar sina språkfärdigheter.
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• De förbättrar också sin sociala förmåga.

• De upptäcker nya vägar till kunskap.

• De får lära sig att aktivt söka information, och också god hjälp vid behov.

• De får också lära sig att vägen till fördjupade kunskaper kan finnas i böckernas värld.

• Fördjupade kunskaper innebär också att barnen är bättre rustade att hitta effektiva
lösningar på problem och svårigheter. Detta skapar också större valmöjligheter i många
situationer.

• Barnen bibringas också ett större självförtroende.

Vad vinner samhället på ett ökat samarbete mellan bibliotek och förskola?

• Sannolikheten ökar för att kommuninnevånarna på sikt når bättre skol- och
yrkesframgångar.

• Sannolikheten ökar t ex för att barnen, när de växer upp, väljer teoretiska utbildningar och
i större utsträckning väljer att läsa vidare på högskola - universitet.

• Kommunen kan ställa högre krav på relevanta aktiviteter för barnen.

• Sannolikheten att barnen återvänder till biblioteket även på sin fritid ökar, vilket kan
innebära stora ekonomiska vinster i form av minskad skadegörelse, minskade underhålls-
och städkostnader på offentliga platser eftersom barnen befinner sig på biblioteket i stället
etc.

• Kommunen kan eventuellt hitta samordningsvinster genom gemensam rekrytering och
samlokalisering etc.

 7.3 Vidare forskning

Det skulle vara intressant att:

1. göra en större kvantitativ empirisk undersökning, eventuellt med en något annan
inriktning, utveckla arbetet och låta det behandla t.ex. hur ungdomar eller vuxna
använder biblioteket, för att på så vis skapa nya idéer och tankar om hur biblioteket
kan arbeta för att nå dessa målgrupper med hjälp av t ex samarbete.

2. göra en undersökning om språksamarbete och mångkultur eller endast om språk,
mångkultur eller samarbete.

3. utveckla metoder som gör att samarbete som arbetsform blir lättare att genomföra för
de inblandade.

4. studera möjligheten till att entusiasmera inblandad personal.

5. i den mån det är möjligt komma med andra förslag, nya idéer och tankar – kanske
fungera som en form av idéspruta.

      6. utarbeta ett system eller en metod som gör det lättare att förmedla och kommunicera
information så att de inblandade känner sig delaktiga och verkligen tar sig an och begriper den
information som faktiskt förmedlas.
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       7.   närmare undersöka vad som kan göras rent politiskt för att underlätta samarbete.
mellan bibliotek och förskola

8. studera hur stora gruppsammansättningarna bör vara för att ett eventuellt samarbete
ska fungera på ett bra vis och bidra till utveckling för alla parter som är involverade
eller tar del av det.

9. undersöka skolbibliotekens utvecklingsmöjligheter.
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8. Sammanfattning
Vårt syfte var att undersöka hur bibliotekarier och pedagoger kan utnyttja varandras
yrkeskompetenser i ett samarbete till fördel för språkutveckling, vilka praktiska och
pedagogiska metoder som skulle kunna vara tillämpliga för ett ökat samarbete, samt hur
innehållet i ett samarbete skulle kunna utformas. Vi ville utifrån olika teorier undersöka vilka
intentioner pedagoger och bibliotekarier kan ha för att tillsammans främja barns (0-5 år)
språkutveckling. Vi ville också undersöka huruvida ett samarbete är en berikande arbetsform,
och vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas, samt om ett samarbete kan bidra till en
gynnsam språkutveckling hos barnen.

Vår problemformulering lyder:

Hur kan bibliotekarier och pedagoger utnyttja varandras yrkeskompetenser i ett samarbete
för att främja barns språkutveckling?

Våra frågeställningar är

1.Hur arbetar man med barns språkutveckling i åldern 0-5 år?

1.a Vilka pedagogiska metoder finns utvecklade för att främja barns språkutveckling?

1.b Hur arbetar man med Söderberghs fyra kategorier: förstå, tala, läsa och skriva på
de  förskolor där vi har genomfört vår empiriska studie?

2. Hur kan ett eventuellt samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger vad gäller
barns språkutveckling se ut?

 2.a Vilka faktorer är väsentliga att ta hänsyn till för att skapa ett bra samarbete?

 2.b Vilka möjligheter och svårigheter finns för att åstadkomma ett bra samarbete?

 3. Vilka pedagogiska problem konfronteras personal inom förskola och bibliotek med i
samband med mångkulturella (flerspråkiga) barngrupper?

3.a Vad kan biblioteket tillföra vad beträffar metodik, litteraturval och information et.c. i ett
mångkulturellt sammanhang?

Metoden vi valde att använda för vår studie är kvalitativ. Vi har gjort intervjuer med två
förskollärare, en skolbibliotekarie, en lärarbibliotekarie, en 1:e bibliotekarie och en enhetschef
som har ansvaret för skolverksamheten. Vi har även gjort en litteraturstudie för att
komplettera vår empiriska undersökning.

 I vår empiriska undersökning framkommer att språksamarbetet mellan skolbibliotek, förskola
och skola initierats i ett mångkulturellt bostadsområde med många olika språkgrupper därför
att man genom ett språksamarbete vill ge barnen och deras familjer en gemensam sagoskatt.
Målet är att barn och familjer i bostadsområdet ska komma till skolbiblioteket för att ta del av
det utbud och de resurser som finns där och för att utveckla sitt andra språk svenska. Det
ordnas sagostunder på svenska. De gemensamt utvalda svenska sagorna bearbetas med olika
metoder beroende på vilken utbildningsnivå barnen befinner sig. Inställningen till
språksamarbetet är varierande i viss mån beroende på avståndet mellan de olika
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institutionerna som ingår däri men även beroende på intresset för språk hos de som är
inblandade i samarbetet.

Vi har även intervjuat en förskola och ett bibliotek i ett bostadsområde med invånare som i
högre grad har svenska som modersmål där bibliotek och förskola inte samarbetar. Det
framkommer vid intervjun med förskolan att pedagogerna själva anser sig genomföra
tillräckligt mycket arbete kring barnens språk och språkutveckling, genom sina arbetsmetoder
i förskolan. Samtidigt menar förskolan att den inte känner sig bemött på ett trevligt sätt på det
närmast liggande biblioteket, öppettiderna är dåliga och samtidigt anses bibliotekets bestånd,
slitet, gammalt och förlegat. Vid intervjun på biblioteket får vi veta att ett samarbete med
förskolan inte prioriteras i första hand eftersom bibliotekets upptagningsområde är stort och i
det ingår både allmänheten, vuxna, pensionärer skolbarn och förskolebarn. Förskolan arbetar
själv tillräckligt med barnens språk och de är välkomna till biblioteket och låna böcker när
biblioteket är öppet.

Vi har även genomfört en litteraturstudie där vi har tagit med forskning om barns
språkutveckling av exempelvis Vygotskij, Söderbergh och Piaget, Torneus m.fl. Det
framkommer av deras forskning att barns språkutveckling påverkas av hur medvetna och
intresserade föräldrar och pedagoger är när det gäller barnens språkutveckling. Språket
utvecklas olika beroende på i vilket samhälle barnet växer upp, vilka sociala regler,
samtalsregler och normer som finns. Söderbergh har delat in barns språkutveckling i fyra
kategorier som vi använder som ett redskap i vår analys och som vi också använder för att
underlätta och förtydliga vår litteraturgenomgång. Söderberghs fyra kategorier är: förstå, tala
läsa och skriva.

Vi har tagit del av studier av Ladberg, Arnberg och Vygotskij om tvåspråkighet och
språkutveckling. Migration har gjort att det har varit och är vanligt förekommande att
människor lär sig fler språk än sitt modersmål.

Vi tar också upp några språkprojekt och samarbeten som har bedrivits mellan bibliotek och
förskola, exempelvis Skolexemplet Markaryd och Listiga räven. Det redogörs för olika
arbetssätt och metoder för hur man kan hjälpa till att öka och utveckla språkförmågan hos
barn. I Listiga Räven får barnen lyssna till högläsning minst en kvart om dagen. En
bibliotekarie är med för att göra ett urval av för barngruppen adekvata böcker. Barnen får
själva berätta för varandra dramatisera och rita och skriva egna berättelser som sedan spelas
upp eller berättas för publik på biblioteket. I Skolexemplet Markaryd arbetar bl.a. en s.k.
Boknalle som kommer ut till barnen hemma i familjen och berättar berättelser av olika slag
från det att barnet är ca två år, detta sker en gång och barnet får en egen bok.

Samarbete kan bedrivas för att dra nytta av olika yrkeskompetenser öka kontinuiteten för
barnen som tar del av verksamheten. Ekonomiska fördelar finns också. Däremot kan det
finnas svårigheter med ett samarbete, som t.ex. intressekonflikter bland personalen och olika
mål och verksamhetsbeskrivningar. Det kan också vara svårt att bedriva ett samarbete om
antalet personer som antas delta och genomföra arbetet blir för omfattande risken för
konflikter ökar.

Vi har bl.a. kommit fram till att det arbetas medvetet med barns språkutveckling på förskolor
och skolor, men att bibliotekets roll när det gäller barns språkutveckling kan te sig något vag
eftersom bibliotekets möjligheter ibland glöms bort av den pedagogiska personalen som anser
sig ha tillräckligt bra yrkeskunskaper och arbetsmetoder för att klara av att utveckla barns
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språk utan bibliotekets inblandning. Ett samarbete mellan bibliotek och förskola anses inte
alltid nödvändigt att prioritera. Vi kan också konstatera att språksamarbete mellan bibliotek
och förskola är mer prioriterat både med ekonomiska och personella resurser i mångkulturella
bostadsområden där bibliotek och förskola i större utsträckning anses kunna bidra till att
främja de tvåspråkiga barnens andraspråksutveckling i detta fall svenska.
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Bilaga 1: Intervjumall för förskolan

Samarbete

Förekommer det ett samarbete mellan förskola och bibliotek?

När, var, hur, varför, varför inte? Berätta och beskriv! Ge exempel.

Språkutveckling

Hur arbetar Ni med språkutveckling hos barn?

Varför, tillsammans eller var för sig? Berätta, förklara och beskriv gärna hur! Exemplifiera

Hur ser  språkverksamheten ut?

När, var och varför?

Tvåspråkighet – flerspråkighet

Arbetar Ni med tvåspråkighet?

Hur? Varför? Varför inte? Berätta! Ge exempel

Vilka för och nackdelar finns med ett sådant arbete?

Varför? Berätta

Yrkeskompetenser

Vad tillför de olika yrkeskompetenserna arbetet?

 Hur? Varför? Varför inte?

Förskolerelaterade frågor

Hur arbetar ni praktiskt för att främja barns språkutveckling?

Ge exempel!

Samarbetar ni med något bibliotek i kommunen för att främja barns språkutveckling?

På vilket sätt?

Ingår förskolan och biblioteket i något gemensamt språkprojekt? Hur genomförs projektet
beskriv gärna!

Hur anpassas språk stimulerande aktiviteter i förhållande till barnens varierande förmåga?

Följer Ni några anvisningar eller har ni fått inspiration från tidigare genomförda språkprojekt?

Hur väljer ni sagor eller berättelser för ert arbete?



80

Har ni några särskilda kriterier för detta som ni följer?

Vilka sagor/berättelser ingår i ert arbete?

Hur ser era högläsnings/sagostunder ut?

När genomförs dessa, och i vilket syfte?

Hur väljer Ni böcker för högläsning på förskolan?

Vilka faktorer påverkar ert språkarbete, nämn gärna både positiva och negativa verkningar?
(att X är en mångkulturell stad, personaltäthet/brist, ekonomi, föräldrars grad av
engagemang, etc.)

Biblioteksrelaterade frågor

Förekommer det någon uppsökande verksamhet från bibliotekets sida?

Exempel!

Hur samarbetar biblioteket med förskolan om barns språkutveckling, vad görs?

Tar Ni hjälp av bibliotekariens/barnbibliotekariens expertis när det gäller valet av böcker?
Varför/ varför inte?

Är det något som Ni vill framföra till biblioteks personalen som kan underlätta förskolans
användande av biblioteket?

Vilken är din syn på litteratur som redskap för att främja barns språkutveckling?

Hur använder ni böcker för att främja barns språkutveckling?

Exempel!
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Bilaga 2: Intervjumall för bibliotek

Förekommer ett samarbete mellan bibliotek & förskola?

När, var, hur, varför, varför inte? Berätta och beskriv! Ge exempel.

Språkutveckling

Hur arbetar Ni med språkutveckling hos barn?

Varför, tillsammans, eller var för sig? Berätta, förklara och beskriv gärna hur! Exemplifiera

Hur ser  språkverksamheten ut?

När, var och varför?

Tvåspråkighet – flerspråkighet?

Arbetar Ni med tvåspråkighet?

Hur? Varför? Varför inte? Berätta! Ge exempel

Vilka för och nackdelar finns med ett sådant arbete?

Varför? Berätta

Yrkeskompetenser

Vad tillför de olika yrkeskompetenserna arbetet?

 Hur? Varför? Varför inte?

Samarbetar biblioteket med förskolor i kommunen?

På vilket sätt?

Hur arbetar ni praktiskt för att främja förskolebarns språkutveckling?

Ingår biblioteket och förskolan i något gemensamt språksamarbete? Beskriv detta samarbete!

Följer Ni några anvisningar från tidigare genomförda språkprojekt?

Hur väljer ni sagor eller berättelser för ert projekt?

Har ni några särskilda kriterier för detta som ni följer?

Vilka sagor/berättelser ingår i ert projekt?

Hur anpassas språk stimulerande aktiviteter i förhållande till barnens varierande behov eller
förmåga?

X är en mångkulturell stad hur påverkar detta ert arbete med språk?

Påverkar personaltätheten ert språkarbete?



82

Har ni sagostunder för förskolebarn eller barn i förskoleåldern (0-7år)?

Har ni högläsning/ sagostunder på olika språk?

Varför/ varför inte?

När genomförs dessa, och i vilket syfte?

Hur väljer Ni böcker för högläsning på biblioteket?

Förekommer det någon uppsökande verksamhet från bibliotekets sida?

I vilken utsträckning bedriver biblioteket särskilt avpassad verksamhet endast avsedd att
gynna förskolan?




