
Barns och pedagogers lärande går hand i hand 
Förskoletidningen nr 5, 2012. 
Text: Ingrid Engdahl 
  
När barn och vuxna fokuserar samma sak i leken utvecklas ett parallellt lärande. Pedagogen 

blir nyfiken på barns lek och lärande och får inspiration att också själv gå vidare på kunskapens 

väg.  Barnen uppmärksammar och uppskattar pedagogens inlevelseförmåga 

och engagemang och ett lekande, språkande lärande växer fram i barngruppen. Bra 

förskolepedagogik helt enkelt!  
 
När Ola kom till vår förskola började en lärprocess som fortfarande, 15 år senare, är mycket 

levande för mig. Ola var 15 månader och väldigt snabb, det gällde att fånga in honom och hans 

intressen, annars var han redan någon annanstans. Nyfiken och intresserad av det mesta, och 

särskilt mötet med musik! Vi sjöng mycket på avdelningen och på morgonsamlingarna tog Tina 

alltid fram gitarren.  
Ola älskade gitarren och var helt fascinerad av den musik vi åstadkom tillsammans. Han 

fullkomligt slukade den och musiken med alla sina sinnen. Det var inte så många ord han kunde 

inledningsvis, men redan första veckan kunde han säga Gitarren!, och det med ett väldigt 

uppfordrande tonfall. 
 
Ömsesidigt lärande 
Olas start i förskolan gick via musiken. Han ville att vi skulle sjunga och spela jämt, och Tina blev 

så klart en favoritfröken. Ola använde sina ettordsmeningar kreativt. Han döpte Tina till Gitarr 

och dessutom sa han  Gitarr! hela dagarna till alla vuxna. Och se, ganska ofta blev det (lite) sång, 

ibland till och med till gitarrackompanjemang. Själv spelade jag helst blockflöjt, men det går ju 

inte så bra att sjunga samtidigt. 
Olas musikintresse var så starkt att han fick alla oss pedagoger att sjunga och spela mer än 

någonsin förr. Från min förskollärarutbildning dammade jag av tre ackord, det räcker för flera av 

barnsångerna. Tina var ju inte alltid på avdelningen. Eftersom jag var ny på gitarren var jag 

tvungen att ha sångböckerna framme, så jag kunde läsa ackorden.  Tack vare Olas envisa intresse 

och outsinliga energi lärde jag mig jämsides med honom många sånger den hösten. 
Vi tog fram fler och fler sångböcker. De som hade både illustrationer, noter och ackord 

fungerade bäst. Vi lärde oss spela mer, barnen lärde sig sjunga mer och Ola, han lärde sig läsa på 

kuppen. För ibland var det så att vi vuxna inte hade tid att sjunga och spela och då kunde vi hitta 

Ola i soffan med en sångbok i knät. 
- Inte den, inte den, inte den, inte den, kommenterade Ola, ännu inte fyllda två år, medan han 

bläddrade, men Den!  
Och så strålade hela Ola när han hittat en favoritsång, till exempel Lille Katt i den fantastiska 

Hujedamej-sångboken med Astrid Lindgrens sånger och originalillustrationer. Ola nynnade först 

bara melodierna och gjorde alla rörelser men ganska snart sjöng han, och alla vi andra, långa och 

många verser. 
 
Delat fokus 
När jag skriver ner detta minne ler jag för mig själv. Den positiva känslan från de månaderna 

sitter kvar i hela mig. Jag tycker att berättelsen är ett utmärkt exempel på shared sustainable 

learning - gemensamt hållbart lärande (Siraj-Blatchford, 2009. När barn och vuxna är engagerade 

samtidigt och kring samma saker, då finns de bästa förutsättningarna för lärande; i ett delat 

fokus och pågående tematiskt lärande.  
I den stora EPPE-studien i England (Kathy Sylva m. fl., 2010) beskrivs vad som karaktäriserar god 



kvalitet i förskolan. Bland annat handlar det om att hålla på med samma saker och att dela fokus. 

De vuxnas uppgift är att justera sitt perspektiv och försöka närma sig barnens perspektiv. På det 

viset får vi bättre möjligheter att delta i och även utmana barnens tankar om ett fenomen, en 

händelse eller en aktivitet. Med ett sådant arbetssätt lär sig både barn och vuxna nya saker, och 

engagemanget från den ena inspirerar den andra, som i sin tur tar bidrar med egna idéer. 
 
14 två- treåringar 
- Jag ska stödja barnens språkutveckling! Det var utgångspunkten för Emik Avetyan när hon 

skulle bestämma sig för ett ämne för sin magisteruppsats. Emik har erövrat svenskan som vuxen 

när hon flyttade till Sverige och hon är väl medveten om hur viktiga språkets alla delar är; 

ordförråd, uttal, grammatik och språkmelodi.  I sitt arbete som förskollärare på en 

småbarnsavdelning där barnen hade fler olika modersmål har hon genomfört en studie som blev 

en lärprocess för både henne och barnen – och för mig!  
- Jag ville arbeta med barnens språk och jag bestämde mig för att göra en interventionsstudie, 

berättar Emik. En god språkförmåga hos barn är en viktig grund för framgångsrika studier under 

skoltiden och även en skyddsfaktor när det gäller psykiskt välbefinnande.  Jag fokuserade 

ordförråd, uttal, grammatik och observerade även barnens kommunikation och samspel.  
I studien deltog 14 två- treåringar, indelade i två grupper om sju barn vardera. Studien har både 

kvantitativa och kvalitativa inslag. Data har bestått av videofilmer och bandinspelningar samt 
anteckningar under aktiviteterna i projektet.  
 
Ordkunskap - fyra områden 
Projektet gick ut på att stimulera barnens ordförråd. Emik bestämde fyra kategorier: fåglar, 

fordon, ny teknologi och frukt. Sedan valde hon ut tio ord, substantiv, som barnen på olika sätt 

skulle få träna på och leka med.  
- Fåglar tog jag för att det är mitt eget stora intresse, Fordon är barnens huvudintresse i den här 

åldern, Frukt äter vi varje dag och Ny teknologi anser jag att vi måste använda i förskolan, 

berättar Emik. De ord jag valde ut var inte de allra vanligaste utan jag var intresserad av att se 

om barnen kunde lära sig även lite ovanligare ord. 
Varje barngrupp om sju barn arbetade med två av dessa områden på många olika sätt under två 

veckor. Varje dag ägnades cirka en timme åt projektet, det vill säga totalt cirka 10 timmar per 

grupp. Emik tog fram 40 kort med bilder på föremålen och gjorde fyra sagoböcker, en per 

kategori, som innehöll alla tio orden.  
Första dagen testade Emik barnen för att se hur många ord de kunde. Emik satt med ett barn i 

taget och visade dem korten med bilderna och frågade: ”Vad är det”? Barnet tittade på bilden 

och svarade på frågan. Varje barn svarade alltså på 20 frågor (10 bilder i varje kategori).   
Den tionde och sista dagen gjorde Emik en likadan mätning för att kunna jämföra barnens 

ordförråd i början och i slutet av projektperioden. Samtalen spelades in med bandspelare.  
 
Förskolepedagogik i praktiken 
Emik använde sig medvetet av sagoläsning/böcker och målning. När barnen målade, exempelvis 

frukter, läste hon boken med frukterna och i boken upprepades orden flera gånger. Under dessa 

aktiviteter använde Emik dialogmetodik: hon inledde dialoger med barnen genom att ställa 

frågor till barnen om de specifika orden, exempelvis: ”Vad har du målat?”, ”Vad har din kompis 

målat?” och ”Vad är det?”  
Barnen fick också möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar. Dialogen mellan barnen och 

med Emik blev en utgångspunkt för att barnen senare kunde använda orden i meningar. Under 

hela projektet var Emik noga med att planera för barnets aktiva deltagande. Barnen tog bilder 

med hjälp av en digitalkamera, provade att videofilma, skriva på dator och att tala i iPhone. Emik 



ville att barnen skulle prova själva och vara delaktiga i sitt eget lärande. 
Under första undersökningsveckan fick barnen höra de nya orden genom att pedagogen läste 

sagor för dem och hade dialog med dem. Pedagogen uttalade de nya orden upprepade gånger. 

Vissa barn som inte kunde uttala ett ord kunde i stället peka på en bild i boken. Pedagogen bad 

exempelvis ett barn att visa en bild av en avokado och barnet pekade då på bilden av en 

avokado.  
Under första undersökningsveckan pekade de flesta barnen på en bild istället att uttala orden. 

Det vill säga barnen var fullt upptagna med att utöka sitt ordförråd. Under andra 

undersökningsveckan använde barnen spontant de nya orden i sina lekar och sin 

kommunikation.   
 
Nya ord utvecklar samspel 
Barnen läste också själva de fyra specialgjorda böckerna. Genom att bläddra igenom böckerna 

pekade barnen på bilderna, berättade och återberättade om bilderna för varandra och på så sätt 

upprepade barnen orden många gånger i sin kommunikation. Vid ett tillfälle läste barnen boken 

om fåglar och de började låta och flyga som fåglarna i boken. Ett barn sa att han flög som en örn 

och det andra barnet flög som en lärka.  
Barn 1: Jag är örn. 
Barn 2: Jag är lärka.  
Emik observerade även hur barnen använde de nya orden i sina lekar, att dessa nya ord ledde till 

utvecklat samspel i barngruppen. Barnen började fråga varandra ”Vad målar du”? Barnen 

berättade för varandra om sina målningar. Några barn satt bredvid varandra och uttalade 

bokstäver och ord. Tillsammans skrev barnen sina egna namn och bokstäver på datorn. Vissa 

barn körde bilar i olika modeller och de turades om att parkera sin bil på parkeringsplatsen.    
Barn 1: Jag parkerar min diselloktåg här.  
Barn 2: Jag parkerar min bil här. Min bil, jag har en passagerarbil.   
 
Tydligt resultat! 
Förmätningen och eftermätningen av vilka ord barnen kunde visade att barnen i båda grupperna 

flerdubblade sina kunskaper när det gällde stimuleringsorden efter att de genomgått 

programmet under tio dagar. Inledningsvis pekade barnen på bilderna istället för att uttala 

orden. I slutet av andra veckan kunde alla barnen uttala de flesta orden. 
 

Kategori Antal ord i medeltal dag 1 Antal ord i medeltal dag 10 
Ny teknologi 1 7,7 
Fåglar 0,6 8,7 
Frukt  2 7,4 
Fordon 2,3 8,9 
 
 
Här följer några exempel som belyser barnens passiva respektive aktiva ordförråd.       
Pedagogen visar barnet en bild (dieseltåg). 

Pedagog: Vad är det? 

Barn A:  Barnet pekar på bilden och frågar pedagogen, ”Vad heter den?” 

Pedagog: Ett dieseltåg. 

Barn A:  Ett dieseltåg, dieseltåg, dieseltåg. (Barnet upprepar ordet tre 

gånger). 
 
Barnen målar en bild ur minnet från gårdagens sagoläsning  



Pedagog: Vad målar du? 
Barn B:  En sån. (Barnet pekar på bilden kamera)       
Pedagog: Du har målat en kamera. 
 
Barnet målar en rödbena 
Pedagog: Vad målar du? 
Barn D:  Emm.. 
Pedagog: Vilken av de två bilderna är rödbena? 
Barn D:  Barnet pekar på bilden rödbena 
 
Pedagog: Vad heter fågeln som du har målat? 
Barn E:  Jag vet inte.  
Pedagog: Titta på bilderna och visa mig vilken fågel du har målat. 
Barn E:  Barnet pekar på bilden fiskmås. 
Pedagog: Har du målat en fiskmås? 
Barn E:  En fiskmås. 
 
Pedagogen vill att barnen ska välja en bild och måla den ur minnet   
Barn F:       Jag vill måla på datorn. Jag vill måla öööööööööörn. 
Barn G:      Jag vill måla miniräknare. 
Barn H:      Jag vill också måla miniräknare. Det är min miniräknare. 
Barn I:      Jag målar en teleskop, en rosa teleskop. 
Barn F:                Jag vill måla en svan och en örn. En svaaaaaaaaan. 
 
De första exemplen visar att barnen pekar på bilden istället för att benämna den. Barnet känner 

till och förstår bilden men kan inte uttala ordet. Barnet har vidgat sitt passiva ordförråd. I sista 

exemplet använder barnen ordet aktivt i kommunikation med varandra. 
 
En lärande pedagog 
Studien har bidragit till kunskap om att användning av konkreta kategorier av ord och 

pedagogiska metoder är ett effektivt sätt att öka ordförråd för barn i två- till treårsåldern. 

Metoderna var effektiva då barnen redan på två veckor ofta lärde sig svåra ord. Barnen kunde 

uttala de svåra orden och använda dem i sina lekar.  Barn som var blyga kunde kommunicera 

med sina kompisar eftersom de hade de nya gemensamma orden och upplevelserna. De 

använde även de gemensamma erfarenheterna i sina lekar med kompisarna. 
Arbetet har även inneburit ett lärande för Emik, som berättar att hon blivit mycket mer 

uppmärksam på barnens språkanvändning och språkutveckling.  
- Det har varit väldigt roligt att se att mitt fokus på dessa ord gav sådana resultat. Egentligen 

innebar projektet bara noggrannare planering, för jag gjorde ju sådana saker som vi brukar göra, 

läste sagor, målade och pratade med barnen. 
Ett tips från Emik är att alltid ha papper och penna med sig för att kunna anteckna barnens uttal 

och meningar, vilket gör det möjligt att följa barnens lärande.  
 
Utvecklingspedagogik 
Jag tycker att Emiks studie är ett exempel på utvecklingspedagogik (Pramling-Samuelsson & 

Asplund-Carlsson, 2003). Utvecklingspedagogik bygger på att man definierar lärandemål, i 

studien representerade av de 40 orden. Pedagogerna ska även fundera ut hur man ska arbeta för 

att försöka uppnå lärandemålen, vilket Emik gjorde med sina metoder - bildkort, sagor, läsning, 

dialog, målning och annat skrivande.  



Genom att förena lärandemål och metoder i aktiviteterna en timme om dagen, och dessutom 

involvera barnens egna förslag, lyckades Emik förena barnens intresse och engagemang med 

sina egna idéer (om) för språkprojektet. Och genom att planera för varierade aktiviteter som alla 

cirklade runt de utvalda orden bidrog  Emik till att göra lärandet möjligt och dessutom synligt för 

både barnen och henne själv. Lärandet främjas av att pedagogerna närmar sig barnens 

perspektiv (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2010). 
 
Flerspråkligt och annat lärande 
Jag avslutar med ännu ett exempel på mitt eget lärande, hand i hand med förskolebarn. Det 

handlar om flerspråkighet och vikten av att bekräfta barnens modersmål.  
Jag skulle ansvara för inskolningen av Theo, lillebror till Thea, som vi haft hos oss tidigare men 

som flyttat till en annan avdelning. Theo och Thea pratade thai hemma. Eftersom Theo följt med 

och lämnat sin storasyster så gott som varje dag, trodde jag att han redan var bekant med 

förskolan, med oss och med andra barn. Men icke! 
Theos vardagsliv innebar att vara med mamma och släktingar i en hemmiljö som självklart var 

präglad av den thailändska kulturen, både vad gäller språk, mat, normer och lekar. Vad hade en 

medelålders svensk förskollärare att komma med där? Det blev många stunder där Theo inte var 

nöjd och gråten låg på lur.  
Theo och jag tillbringade många timmar ihop med storasyster Thea ute på gården, där trivdes 
han bäst. Rutiner som måltider och vila var särskilt svåra och Theo blev ledsen och hade svårt att 

komma till ro med mig.  
Alltihop vände den dagen då jag hade fått tag i Daw, en modersmålslärare i thai, som varit hos 

oss när Thea började. Så fort hon kom in på vår småbarnsavdelning gick Theo ner från mitt knä 

och sprang fram till henne. Han hade aldrig tidigare träffat Daw. Det som hände kan kanske bäst 

beskrivas som att Theo tankade kulturell tillhörighet.  
Under några dagar arbetade modermålsläraren och jag parallellt och sedan hade både Theo och 

jag lärt oss tillräckligt mycket om varandra för att kunna bygga vidare på vår relation. Jag 

glömmer det aldrig. Barn har rätt till språk- och kulturstöd i förskolan. Jag lärde mig att barn 

behöver få höra och använda sitt modersmål. Särskilt viktigt är det för små barn och vid starten, 

innan relationerna hunnit utvecklas.  
 
Ingrid Engdahl är  
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Text till ruta: 



Kategorier och ord som användes i Emik Avetyans projekt 
Fordon: Lastbil, brandbil, pendeltåg, ambulans, husbil, traktor, moped, passagerarbil, motorcykel 

och diesellok.  
Frukt: Mango, banan, avokado, granatäpple, dadel, ananas, vindruvor, charon, kiwi och 

jordgubbe. 
Fåglar: Örn, uggla, gråsparv, fiskmås, svan, kråka, korp, lärka, hackspett och rödbena. 
Ny teknologi: Nintendo DS, teleskop, kamera, skrivare, miniräknare, TV, dator, navigator. 

tvättmaskin och iPhone. 


