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Kapitel 1. Inledning 

Den här avhandlingen handlar om de språkliga gemenskaper i svensk-
språkiga förskolor, som minoritetsspråkiga barn deltar i och är med-
skapare av. Avhandlingen bygger på två delstudier. I delstudie I stude-
ras hur nyanlända barn kommunicerar, när de är nya i svenskspråkig 
förskola. I delstudie II studeras en språkrevitaliserande verksamhet för 
barn med finsk minoritetstillhörighet. Det, som förenar de båda studi-
erna är, att de tar form i svenskspråkiga majoritetskontexter där de del-
tagande barnen är i språklig och kulturell minoritet i relation till den 
övriga barngruppen.  
 
I avhandlingen används begreppet minoritetsspråkiga barn som ett 
övergripande begrepp för de deltagande barnen. Begreppet förskolepe-
dagoger används för både förskollärare och barnskötare, då arbetet i 
förskolan inkluderar båda professionerna. I avhandlingen används vi-
dare begreppet språkpedagoger för de tvåspråkiga pedagogerna i 
delstudie II. 
 
Förskolors språkliga gemenskaper har studerats på olika sätt. Dels har 
interaktioner och aktiviteter i förskolor observerats, dels har förskole-
pedagoger och språkpedagoger intervjuats om sina respektive språkut-
vecklande arbeten. Därtill har styrdokument studerats med koppling 
till förskolans verksamhet. Avhandlingen fokuserar på de sociala och 
kulturella normer, som tar form i förskolors språkliga gemenskaper.  
 
Avhandlingen disponeras enligt följande: I Del I introduceras gemen-
samma beröringspunkter för avhandlingens båda delstudier. Avhand-
lingens bärande begrepp och deras betydelser gås igenom. I Del II pre-
senteras avhandlingens båda delstudier. I Del III sammanlänkas 
delstudierna med stöd av en etnografisk kommunikationsmodell (Hy-
mes, 1972). Därpå följer en diskussion med implikationer för försko-
lans verksamhet och fortsatt forskning. Avslutningsvis ges en engelsk 
sammanfattning. 
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Förskolans språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn 
I avhandlingen riktas fokus mot förskolans språkliga gemenskaper som 
minoritetsspråkiga barn deltar i. Sammantaget visar styrdokument för 
förskolans verksamhet att förskolan har som uppdrag att erbjuda en 
språkutvecklande verksamhet på flera språk än enbart det svenska 
språket. De lagar som styr förskolans verksamhet är Skollagen (SFS 
2010:800), Språklagen (SFS 2009:600) och Minoritets- och minori-
tetsspråkslagen (SFS 2009:724). I Språklagen (SFS 2009:600) och Mi-
noritets- och minoritetsspråkslagen (SFS 2009:724) formuleras att 
barn med minoritetstillhörighet har rätt att lära, använda och utveckla 
minoritetsspråket. De har även rätt till förskoleverksamhet på minori-
tetsspråket inom förvaltningsområden. Av Skollagen (SFS 2010:800) 
och Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016, 2018) framgår att barn 
med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla sitt 
modersmål och det svenska språket. Styrdokumenten visar att det rå-
der olika politiskt beslutade rättigheter för barn med minoritetstillhö-
righet och för barn med andra modersmål än svenska. De skilda rättig-
heterna ger barnen olika förutsättningar till språkutveckling i försko-
lan. Styrdokumenten skapar på så vis juridiska påtryckningar på för-
skolan att hantera en språklig mångfald på olika politiska och juridiska 
grunder. Detta har betydelse för hur språkliga gemenskaper tar form i 
förskolan.  
 
I avhandlingen används begreppet minoritetsspråkiga barn utifrån två 
olika grunder. Det handlar dels om barn med migrationsbakgrund som 
nyligen har anlänt till Sverige och är nya i den svenska förskolan. Bar-
nen har andra modersmål än svenska och är nybörjare i det svenska 
språket. Det handlar dels om barn med finsk minoritetstillhörighet. 
Det finska språket har status som nationellt minoritetsspråk (SFS 
2009:600) och barnen erhåller språkstöd på finska på juridiska grun-
der. Begreppet minoritetsspråkiga barn innebär att barnen i avhand-
lingen har en tillhörighet i språk, som är i minoritetsställning till sam-
hällets majoritetsspråk svenska. Tillhörighet i ett språk innebär, att mi-
noritetsspråket är aktivt i hemmet och/eller att vårdnadshavare väljer 
språkstöd i ett nationellt minoritetsspråk för sitt barn. I denna avhand-
ling handlar det specifikt om tillhörighet i språken persiska, engelska 
och finska.  
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Begreppet minoritetsspråkiga barn är problematiskt, eftersom det kan 
förstås ur olika perspektiv. I avhandlingen antas, i enlighet med Horn-
berger (2006), ett perspektiv som innebär att beakta minoritetssprå-
kiga barns förmågor som kompetenser. Hornberger beskriver, att barn 
tillägnar sig en mängd kunskaper i hemmet och i gemenskapen, exem-
pelvis hur lärande går till och hur man uppträder. Kunskaperna tar bar-
nen med till förskolan. Tidigare studier visar, att barn bidrar till att om-
sätta språkpolicy i praktisk handling och är på så vis aktiva i skapandet 
och upprätthållandet av förskolans språkpolicy (Boyd, Huss & Ottesjö, 
2017; Bergroth & Palviainen, 2017). En annan förståelse är att begrep-
pet minoritetsspråkiga barn associeras med arbetslöshet, fattigdom 
och låg utbildningsnivå (Hornberger, 2006). Den underliggande orsa-
ken anses vara språket, eller bristen på kunskaper i majoritetsspråket. 
I forskningssammanhang är det vanligt att beskrivningar av minori-
tetsspråkiga barn handlar om barn som talar ett annat språk i hemmet 
än det som talas i samhället (Lonigan, Goodrich & Farver, 2017). Mi-
noritetsspråkiga barn beskrivs då som en heterogen grupp med skif-
tande språkliga behärskningar med otillfredsställande kunskaper i ma-
joritetsspråket. De beskrivs ofta ha bättre kunskaper i det språk som 
talas i hemmet (minoritetsspråket) än i det språk som talas i samhället 
(majoritetsspråket) (Lonigan, Goodrich & Farver, 2017). De nyanlända 
barnen i delstudie I ryms inom denna definition, då det ena barnet har 
lärt sig och pratar engelska i hemmet och det andra barnet har lärt sig 
och pratar persiska i hemmet. Inom denna definition kan också några 
få barn med finsk minoritetstillhörighet från delstudie II inrymmas, 
men långt ifrån alla.  
 
Avhandlingen nyanserar bilden av minoritetsspråkiga barn som an-
tingen barn med språkliga förmågor eller barn med språkliga brister. 
När resultaten i avhandlingens delstudier sammanlänkas i den etno-
grafiska kommunikationsmodellen (Hymes, 1972) blir det synligt hur 
det i förskolornas språkliga gemenskaper råder olika möjligheter för 
barn att utveckla språk, beroende på vilket språk barnet talar. Det råder 
olika juridiska, språkliga, pedagogiska och sociala förutsättningar för 
barns möjligheter att utveckla olika språk i förskolorna. Avhandlingen 
kan problematisera intentionen om den likvärdiga utbildningen i för-
skolan.  
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Avhandlingens problemformulering och syfte 
Avhandlingen knyter an till en allt mer påtaglig språklig och kulturell 
mångfald bland Sveriges invånare. Denna mångfald av språk och kul-
turer visar sig även bland barnen i förskolans barngrupper (Björk-Wil-
lén, Puskás & Bylund, 2013). I styrdokumenten syns en ökad förståelse 
för och medvetenhet om nationella minoriteter och nationella minori-
tetsspråk. Det synliggörs genom omformuleringar och förtydliganden i 
lagtexter och styrdokument (Länsstyrelsen, 2011; Skolverket, 2018; 
SFS 2018:1 368). Det är rimligt att anta att sådana förändringar verkar 
utmanande på och skapar förutsättningar för förskolans verksamhet 
och för förskolepedagogers arbete.  
 
Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med kunskap om hur 
språkliga gemenskaper tar form och upprätthålls i svensk förskola när 
minoritetsspråkiga barn deltar.  De frågeställningar som väglett ana-
lysen är: 
 

• Vilka språkliga, sociala, pedagogiska och organisatoriska förut-
sättningar har betydelse för språkliga gemenskaper? 

• Vilka språkliga situationer, händelser och handlingar bidrar till 
språkliga gemenskaper? 

 
Delstudiernas specifika syften och frågeställningar återfinns i respek-
tive delstudie.  
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Kapitel 2. Delstudie I: Nyanlända barns deltagande i 
språkliga händelser i förskolan 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av delstudie I som ut-
görs av en licentiatuppsats från 2014. se fulltext på: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:731630/FULLTEXT01.pdf). 

Licentiatuppsatsen syftar till att bidra med kunskap om nyanlända 
barns deltagande i språkliga händelser i förskolan samt vilka kommu-
nikativa redskap de praktiserar. I studien undersöks nyanlända barns 
interaktioner med kamrater under tid för fri lek. Frågeställningar som 
väglett analysen är: 1) Vilka kommunikativa redskap praktiserar barn i 
språkliga händelser som inkluderar nyanlända barn i förskolan? 2) Hur 
deltar nyanlända barn i språkliga händelser med olika kommunikativa 
redskap? I den fortsatta sammanfattningen ersätts begreppet praktise-
rar med begreppet använder. 

Teori och metod 
Delstudiens teoretiska ramverk finns inom sociokulturell teoribildning 
och fokuserar på hur lärande sker i interaktion mellan människor i so-
ciala och kulturella kontexter (Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998).  Ett 
grundantagande inom sociokulturell teori är att människor ärver och 
anammar tidigare generationers olika sätt att delta i kulturella gemen-
skaper (Rogoff, 2003). För att förstå de nyanlända barnens deltagande 
i förskolan används begreppet kulturella gemenskaper (Rogoff, 2003). 
Förskolorna i studien ses som olika kulturella gemenskaper med kul-
turella koder för hur kommunikation går till. När barn samspelar och 
riktar sin uppmärksamhet mot något gemensamt ses det som en språk-
lig händelse. För att förstå barns deltagande i språkliga händelser an-
vänds Goodwins (2000, 2003) ramverk för socialt samspel. En språklig 
händelse kan vara en lek, en aktivitet eller ett samtal barn emellan.  I 
delstudien används begreppet kommunikativa redskap (Vygotskij, 
1999) som ett övergripande begrepp för att förstå de nyanlända bar-
nens sätt att kommunicera. Begreppet beskriver de verbala, kroppsliga 
och materiella resurser som vi människor använder oss av när vi kom-
municerar med varandra. Laves (1991) perspektiv på utveckling som 
förändrat deltagande och hennes begrepp newcomer och oldtimer an-
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vänds för att förstå och beskriva nyanlända barns förändrade delta-
gande. De nyanlända barnen läser av och anammar den kulturella ge-
menskapens koder för kommunikation och förändrar sitt deltagande, 
varpå den kulturella gemenskapen i förskolan också förändras. 
 
Studien genomfördes som en observationsstudie vid två förskolor. Un-
der en period på fem månader deltog jag i förskolornas dagliga verk-
samheter och riktade mitt fokus mot och filmade två nyanlända barns 
interaktioner med kamrater under den fria leken. Kriterier för urval var 
att barnen skulle vara nya i den svenska förskolan och vara nybörjare i 
det svenska språket. Två nyanlända flickor i två olika förskolor deltog i 
studien: Sara, en treårig engelsktalande flicka och Maryam, en femårig 
persisktalande flicka. 
 
Data består av ca 17 timmars filmmaterial samt fältanteckningar som 
kompletterades med kontextuell förståelse. I analysen av filmmateri-
alet identifierades språkliga händelser och mönster av kommunikativa 
redskap, exempelvis skuggning och påhittat språk. Under analysen 
ställdes frågor som: När används kommunikativa redskap, hur och till 
vad? En interaktionsanalys genomfördes på ett urval av språkliga hän-
delser för att fördjupa analysen. I interaktionsanalysen riktades fokus 
mot hur barn samspelar och om vad de samspelar (Goodwin, 2000).  

Resultat 
Resultaten visar att de två nyanlända barnen deltar i språkliga händel-
ser genom att kombinera verbalt språk, kroppsspråk och material på 
individuella och kreativa sätt. Den femåriga persisktalande flickan Ma-
ryam deltar genom att använda de svenska ord hon kan och samtidigt 
hitta på ett språk. Begreppet påhittat språk används med referens till 
Krupa-Kwiatkowskis (1998) engelska begrepp invented och artificial 
language. Hon menar att barn kan hitta på språk när de är medvetna 
om att det språk de själva använder inte används av andra. Jag ser Ma-
ryams påhittade språk som en språklig strategi för henne att bli delta-
gare i ett nytt sammanhang. Maryams påhittade språk har svensk 
språkmelodi men ingen betydelse enligt de svenska eller persiska språ-
ken. Maryam är också uttrycksfull med gester och verbala utrop som 
Kom! och Nej!  
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Den treåriga engelsktalande flickan Sara deltar genom att skugga (se 
Tannen, 1989; Björk-Willén, 2006) sina kamraters handlingar. Sara 
upprepar och imiterar både verbalt och kroppsligt det kamraterna gör. 
Skuggningen sker med endast någon sekunds fördröjning och i flera 
sekvenser. Sara använder de svenska ord hon kan och emellanåt kod-
växlar hon med engelska ord för att få inflytande över sitt deltagande.  
 
Resultaten visar också hur Maryams och Saras deltagande förändras 
under studiens fem månader. Flickornas deltagande förändras från en 
mer framträdande kroppslig form till en mer verbalt svenskspråkig 
form. Maryam använder allt mer det svenska språket och hennes ut-
trycksfulla kroppsspråk avtar. Hon slutar att hitta på språk.  Sara an-
vänder allt mer svenska och hon skuggar enskilda handlingar. Hennes 
kodväxling avtar och hon tar fler initiativ i samspel med sina kamrater. 
Maryams och Saras förändrade användning av dessa kommunikativa 
redskap möjliggör olika slags deltagande. Med hjälp av begreppen 
newcomer och oldtimer (Lave, 1991) kan de nyanlända flickornas för-
ändrade deltagande synliggöras, vilket möjliggör förståelsen av nyan-
lända barns process i att bli deltagare i förskolans kulturella gemen-
skap.   
 
Resultaten visar även hur Maryams och Saras användning av kommu-
nikativa redskap möjliggör deltagande i språkliga händelser med olika 
innehåll såsom rollekar, skapande och aktiviteter som är vanligt före-
kommande i förskolan. Maryam och Sara får möjlighet att delta i språk-
liga händelser med sina kamrater när de förhandlar om deltagande och 
om material, får tillgång till deltagande, upprätthåller deltagande, får 
inflytande över deltagande och bekräftar innehåll i deltagandet.  
 
Ytterligare ett resultat i studien är att barn lär språk och kulturella sätt 
att kommunicera av andra barn. Både Maryams och Saras kamrater vi-
sar hur sånger ska sjungas, lekar ska lekas och vilka regler som ska föl-
jas. Maryams kamrater verkar acceptera hennes påhittade språk eller 
uttrycksfulla sätt att kommunicera. På liknande vis verkar Saras kam-
rater acceptera Saras skuggning.  
 
Resultaten visar de svenska och engelska språkens framträdande plats. 
För engelska språket kan förklaringen ligga i att språket talas av många 
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i det svenska samhället och av förskolepedagoger i förskolan. I studien 
visas hur Sara får språkstöd på engelska från förskolepedagogerna. 
Språkstödet kan handla om instruktioner, sagoläsning och medlanden 
mellan barn. Detta språkstöd avtar allt eftersom Sara lär sig mer 
svenska. Att förskolepedagogerna kan engelska och använder det i 
samspelet med Sara skapar möjligheter för Saras kodväxling och delta-
gande i verksamheten. Maryam erhåller däremot inget språkstöd på 
persiska och har inte samma möjligheter som Sara. 

Sammanfattad diskussion 
I licentiatuppsatsen diskuteras hur Maryams och Saras individuella 
kommunicerande kan ses som språkliga strategier för att bli deltagare 
i lek och samspel med kamraterna i förskolan. Diskussionen omfattar 
också de nyanlända flickornas informella lärande och frågan hur barn 
lär av barn, när de interagerar med varandra. Ytterligare resultat, som 
diskuteras, är hur kunskaper i det svenska språket är avgörande för Sa-
ras och Maryams deltagande i förskolans kulturella gemenskap samt 
det engelska språkets framträdande plats. Diskussionen belyser hur 
Saras kunskaper i engelska ger henne möjligheter till både språkstöd 
och kodväxling, möjligheter som inte ges Maryam. 
 
Diskussionen innefattar möjliga implikationer för förskolans verksam-
het. Bland annat belyses vikten av att förskolepedagoger ökar sin med-
vetenhet kring normer i vardagen liksom vikten av att förskolepedago-
ger behöver vara inkännande för barns alternativa kommunikativa för-
mågor, inte endast de verbala. Därtill förs en diskussion om förskole-
pedagogers möjligheter att ge barn en mer framträdande roll i motta-
gandet av nya barn i förskolan. 

Nya insikter om begrepp och resultat från delstudie I 
Licentiatuppsatsen blev klar hösten 2014. Under de efterföljande åren 
har jag återkommande fått reflektera över studien, dess begrepp och 
resultat, och därigenom fördjupat min förståelse. Nedan följer några 
nya insikter om licentiatuppsatsens begrepp och resultat. 
 
I studien använder jag begreppet praktiserar för att, som jag då ut-
tryckte, ”göra explicit att barn inte bara använder färdiga, statiska red-
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skap utan också prövar, utvecklar och förändrar kommunikativa red-
skap…” (Skaremyr, 2014, s. 32). I avhandlingen och delstudie II an-
vänds begreppet använder synonymt med praktiserar. Nya insikter har 
gjort att jag förstår använder som ett tydligare, och rent språkligt en-
klare, begrepp att använda. Ytterligare ett begrepp är språkblandning. 
Med fördjupad insikt förstår jag idag det Sara, den engelsktalande 
flickan, gör som kodväxling. Kodväxling beskrivs bland annat som en 
språklig förmåga som är karaktäristisk för tvåspråkiga personer (Mil-
roy & Muysken, 1995). Kodväxling sker spontant bland tvåspråkiga i 
kommunikation med andra som talar samma språk. Det kan beskrivas 
som tvåspråkigas växlande mellan sina språkliga resurser inom ett och 
samma samtal. I tidigare studier beskrivs också kodväxling som en 
språklig strategi för deltagare att uppnå vissa syften, som exempelvis 
att innesluta eller utesluta deltagare från lek (Cromdal, 2001). I Saras 
fall växlar hon mellan svenska och enstaka ord på engelska. På grund 
av Saras ålder, tre år, ville jag vara försiktig med att bestämma det Sara 
gör som medvetet eller som spontant. Det vill jag fortfarande. Jag kan 
inte uttala mig om hennes intentioner. Det faktum att Sara endast ob-
serveras använda engelska i interaktion med vuxna får mig ändå att 
förstå Saras engelska språkanvändande som medvetet och då blir be-
greppet kodväxla ett mer korrekt begrepp att använda.  
 
I licentiatuppsatsen använder jag vid två tillfällen begreppet delaktig-
het: ”I likhet med att hitta på språk, praktiserar Maryam rösten för att 
bli delaktig i processen av att upprätthålla delaktighet” (Skaremyr, 
2014, s. 66) och ”De språkliga händelserna beskriver ett aktivt och kon-
kret interaktivt arbete där barnen allt eftersom skapar delaktighet” 
(Skaremyr, 2014, s. 71). Min fördjupade förståelse av begreppen delta-
gande, delaktighet och kunskapsobjektet i denna avhandling gör att 
ovanstående meningar istället handlar om deltagande: Maryam använ-
der sin röst för att bli delaktig i processen att upprätthålla ett delta-
gande. Barn skapar ett deltagande i ett aktivt och konkret interaktivt 
arbete.  
 
I licentiatuppsatsen använder jag begreppet consequential setting med 
inspiration av Goodwin (2003). I uppsatsen förstår jag det engelska be-
greppet som strukturer i omgivningen som barn måste förhålla sig till 
i samspelet med andra. Goodwin (2003) ger exemplet att de kritade 
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linjerna på en fotbollsplan påverkar hur spelarna rör sig över planen. I 
uppsatsen liknar jag de kritade linjerna på en fotbollsplan med regler i 
barns rollek. I rolleken finns regler, som får barnen att ordna leken på 
ett specifikt sätt. Exempelvis leker ett barn mamman, som går till arbe-
tet, och ett annat barn leker barnet, som ska gå till skolan. Här finns 
hierarki och ordning över vem som får eller förväntas göra vad. Med 
fördjupad insikt förstår jag, att consequential setting mer handlar om 
användningen av fysiska och materiella resurser för att bygga gemen-
samma handlingar än, som jag tidigare antog, normer och regler för 
kommunikation och samspel.  
 
  



21 
 

Kapitel 3. Delstudie II: Revitalisering av det finska språ-
ket - exempel från svenskspråkiga förskolor 

Inledning 
Den här delstudien handlar om en språkstödjande verksamhet som en 
kommun i Sverige startade för att erbjuda barn med finsk minoritets-
tillhörighet förskoleverksamhet delvis på det finska språket. Finska är 
ett Sveriges nationella minoritetsspråk som ska skyddas och främjas 
(Språklag SFS 2009:600; Minoritets- & minoritetsspråklag SFS 
2009:724). Vårdnadshavare, som identifierar sig med den finska mi-
noriteten, erbjuds finskt språkstöd för sina barn i kommuner inom det 
finska förvaltningsområdet. I den här delstudien följer jag tre finsk- 
och svenskspråkiga pedagoger som var för sig, en dag i veckan, besöker 
olika förskolor och pratar finska med barn med finsk minoritetstillhö-
righet. I delstudien tituleras de fortsättningsvis för språkpedagoger. 
Den studerade kommunens satsning, finskt språkstöd, förstår jag som 
en språkrevitaliserande verksamhet. Fishman (1991) och Huss (2008) 
beskriver språkrevitalisering som handlingar i syfte att stärka språk 
som försvagats i samhället. Genom språkrevitaliserande insatser ges 
individer och samhällen möjlighet, att återerövra språk och fler perso-
ner ges möjlighet att lära sig språket. I den här delstudien undersöker 
jag den språkrevitaliserande verksamheten på olika vis. Jag gör obser-
vationer av det finska språkstödets genomförande och jag studerar la-
gar och styrdokument med relation till det finska språkstödet. Jag ge-
nomför intervjuer med språkpedagoger om deras uppdrag i det finska 
språkstödet. Jag intervjuar också förskolepedagoger om den språkut-
vecklande verksamheten i förskolor. 
 
För att förstå den språkrevitaliserande verksamheten används de teo-
retiska och analytiska begreppen kulturella gemenskaper och språkliga 
händelser. Begreppet kulturella gemenskaper (Rogoff, 1990, 1995, 
2003) bidrar med förståelse om hur människors meningsskapande 
sker i sociala, historiska och kulturella sammanhang, som innefattar 
normer och regler för hur kommunikation och deltagande går till. 
Språket ses som ett viktigt redskap när deltagare i kulturella gemen-
skaper skapar, upprätthåller, gör motstånd mot och förändrar den so-
ciala gemenskapen. Ur det perspektivet kan förskolor ses som kultu-
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rella gemenskaper, som innefattar den fysiska miljön med återkom-
mande rutiner och tillgängligt material. De innefattar också de språk-
liga aktiviteter, som skapas där i samspel mellan barn och vuxna. Be-
greppet språkliga händelser i sin tur ramar in och gör det möjligt att 
studera de interaktioner, som barn och vuxna deltar i, i förskolan. Be-
greppet gör det också möjligt att förstå hur och mot vad deltagare ge-
mensamt riktar sin uppmärksamhet (Hymes, 1972).  

Problemformulering och syfte 
Språkrevitalisering är idag ett uppmärksammat område för språkmi-
noriteter, politiker, lingvister, tjänstemän och andra, som på olika sätt 
kommer i kontakt med minoritetsspråk. Inom utbildningsväsendet har 
det riktats uppmärksamhet mot främjande av minoritetsspråk. I den 
reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har de nation-
ella minoritetsspråken fått en mer framträdande plats än tidigare. Det 
har även skett förtydliganden och ändringar i Minoritets- och minori-
tetsspråkslagen (SFS 2009:724, SFS 2018:1 367) och Skollagen (SFS 
2010:800, SFS 2018:1 368) för att ytterligare stärka nationella minori-
tetsspråk i förskolor inom förvaltningsområden i finska, samiska och 
meänkieli. Med detta som bakgrund är det ett rimligt antagande, att 
olika former av minoritetsspråkiga aktiviteter kommer att ta form i 
svensk förskola.  
 
Den här studien handlar om genomförandet av finskt språkstöd i 
svensk förskolekontext. Det specifika syftet med studien är att bidra 
med kunskap om hur finsk språkrevitalisering tar form i svenskspråkig 
förskola. För att konkretisera syftet ställs följande forskningsfrågor: 
 

• Vilka strukturella aspekter skapar förutsättningar för genomfö-
randet av finskt språkstöd i förskolan?  

• Hur skapar barns och språkpedagogers deltagande i språkliga 
händelser förutsättningar för genomförande av finskt språk-
stöd?  

• Hur skapar språkpedagogers didaktiska agenda förutsättningar 
för genomförandet av det finska språkstödet?  
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Bakgrund - Minoriteter, minoritetsspråk och revitalisering 
I detta avsnitt ges en historisk tillbakablick och beskrivningar av styr-
dokument och lagar som tagits fram för att skydda minoriteter och mi-
noritetsspråk. Här beskrivs hur dessa lagar och styrdokument ligger till 
grund för nationella politiska beslut samt hur lagar och styrdokument 
förverkligas i förskolans pedagogiska praktik. Avslutningsvis beskrivs 
begreppet revitalisering.  

Minoriteter, språk och utbildning 
I ett historiskt perspektiv har de nationella minoriteterna sverigefin-
nar, tornedalingar, samer, romer och judar upplevt förtryck och kränk-
ningar. Det har skett som en följd av svensk språkpolitik, och de har 
haft små möjligheter att påverka sin situation (Hyltenstam, Stroud & 
Svonni, 1999; Skutnabb-Kangas, 2008). I en rapport från Skolverket 
(2003) beskrivs hur den politiska ambitionen i Sverige fram till mitten 
av 1970-talet var att assimilera invandrare in i den svenska kulturen 
och det svenska språket så att de så fort som möjligt skulle bli svenskar. 
Undervisningen i svenska skolor gavs enbart på det svenska språket. 
Den dåtida politiska ideologiska agendan innebar att användningen av 
det svenska språket premierades medan användningen av andra språk 
samtidigt förminskades. Under tidigt 1970-tal presenterades fördelar 
med att inta en mer generös politisk ståndpunkt till flerspråkighet. I 
Barnstugeutredningens betänkande (SOU 1972:27) beskrevs invand-
rarbarn, som då var ett vanligt begrepp, som en grupp som ofta hade 
behov av särskilt stöd för sin psykiska, fysiska, sociala och språkliga ut-
veckling. För att möta invandrarbarnens behov och personlighetsut-
veckling bedömdes inlärning av både svenska språket och barnets mo-
dersmål vara av vikt. Av Skolverkets rapport (2003) framgår att 
Barnstugeutredningen leder till, att assimilationspolitiken slopas. Den 
leder även till att regelverk för jämlikhet, valfrihet och samverkan tas 
fram, där invandrar- och minoritetsbarn ska ges samma möjligheter 
som andra barn att utveckla sitt modersmål och det svenska språket. 
År 1977 implementeras Hemspråksreformen och samhället ska nu 
stödja en utveckling mot aktiv tvåspråkighet i förskolan samt i grund- 
och gymnasieskolan (Skolverket, 2003). Modersmålsstöd i förskolan 
startas och beskrivs under 1970-talet vara tämligen utbyggt och livs-
kraftigt. Under denna tid ökar antalet barn med modersmålsstöd och 
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den mångkulturella förskolan växer fram (Skolverket, 2003). Med två-
språkiga utbildningar, tolkservice och stöd för kulturella aktiviteter på 
andra språk än svenska blir Sverige uppmärksammat internationellt 
och ses som föregångare under 15 år framåt (Hyltenstam, 1999). I Sve-
rige hade man vid tiden ännu inga tankar om att det skulle behövas 
särskilda åtgärder för de kommande nationella minoritetsspråken: 
”Men ingen diskussion fördes om att särskilda åtgärder skulle kunna 
vara motiverade ur språkpolitisk synvinkel för bevarandet av de språk, 
som under sekler talats inom landet av dessa befolkningsgrupper” 
(Hyltenstam, 1999, s.12). Under 1970- och 1980-talen urskiljs inget 
språk som föremål för extra stöd eller insatser utan alla andra språk än 
det svenska språket behandlas som en homogen grupp. Uppmärksam-
mandet av minoriteters situation och erkännandet av minoriteters rätt 
till sina egna språk och kulturer, leder under 1990-talet till politiska 
beslut i världen som exempelvis Europarådets ramkonvention för att 
skydda minoriteter och minoritetsspråk (Council of Europe, 1995). De 
internationella politiska besluten får konsekvenser för politiska age-
randen för minoriteters rättigheter även i Sverige. 
 
År 2000 ratificerar Sverige Europarådets ramkonvention för att 
skydda nationella minoriteter och minoritetsspråk (Council of Europe, 
1995). Ramkonventionen baseras på erkännandet av det stora antal mi-
noriteter som levt i Europa under många år. Där i konstateras att flera 
av minoritetsspråken riskerar att dö ut och att språkskydd är nödvän-
digt för att säkerställa demokratisk säkerhet, stabilitet och fred. I en-
lighet med den Europeiska ramkonventionen blir sverigefinnar, torne-
dalingar, samer, romer och judar erkända som svenska nationella mi-
noriteter. Språken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch 
blir erkända som nationella minoritetsspråk (Betänkande 1999/2000: 
KU6, Nationella minoriteter i Sverige).  
 
Samtidigt som ratificeringen sker i Sverige antas en ny politisk strategi. 
Som ett led i att skydda och främja språken utser den svenska staten 
förvaltningsområden för samiska, meänkieli och finska. Fem kommu-
ner i norra Sverige, där samiska, meänkieli respektive finska, varit/är 
starka, utses som förvaltningsområden. År 2010 förstärks de svenska 
nationella minoriteternas ställning, när lagen om nationella minorite-
ter och minoritetsspråk implementeras (SFS 2009:724). Kommuner 
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kan därefter själva ansöka om, att få bli del av ett eller flera förvalt-
ningsområden. År 2010 omfattades det finska förvaltningsområdet av 
fem kommuner och år 2019 är antalet deltagande kommuner 66. Kom-
munen som denna studie är genomförd i ansökte själva och blev del av 
det finska förvaltningsområdet efter 2010 (exakt årtal har uteslutits för 
att förhindra identifiering). 
 
Den nationella minoritets- och minoritetsspråkslagen från 2010 (SFS 
2009:724) innehåller ett grundskydd, som gäller i hela Sverige. Grund-
skyddet innebär bland annat, att barns utveckling av kulturell identitet 
och användande av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. La-
gen innehåller också ett förstärkt skydd för språken samiska, finska och 
meänkieli inom respektive förvaltningsområden. Det förstärkta skyd-
det innebär att individer har rätt att använda sitt minoritetsspråk, ver-
balt eller skriftligt, när de är i kontakt med myndigheter. De har också 
rätt till äldreomsorg och barnomsorg helt eller delvis på minoritets-
språket. Från och med 1 januari 2019 har individer rätt till förskole-
verksamhet som helt eller till väsentlig del bedrivs på minoritetssprå-
ket (SFS 2010:800, SFS 2018:1 368).  

Minoriteter och minoritetsspråk 
Det finns ett komplicerat samband mellan nationella minoriteter och 
nationella minoritetsspråk och det är viktigt att begreppen hålls isär 
(SOU 2017:60). Eftersom Sverige har erkänt lika många nationella mi-
noriteter som minoritetsspråk kan det leda till föreställningar om ett 
entydigt samband mellan den minoritetsgrupp och det minoritetsspråk 
som gruppen är förknippad med. Enligt SOU (2017:60) är verkligheten 
dock mer komplicerad: ”Finska romer talar exempelvis många gånger 
finska i stället för romani chib och samer som bor i Tornedalen kan ha 
meänkieli som modersmål” (SOU, 2017:60, s. 47). Både minoritets- 
och minoritetsspråkslagen (SFS 2009:724) och Europarådets ramkon-
vention för att skydda nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(Council of Europe, 1995) syftar till att skydda både de nationella mi-
noriteterna och de nationella minoritetsspråken. För att erhålla status 
som nationellt minoritetsspråk krävs att ett minoritetsspråk eller ett 
landsdelsspråk ska ha använts av hävd av medborgare i en stat, och att 
språket ska vara ett annat än det officiella språket (Council of Europe, 
1995). Sedan lång tid tillbaka, innan år 1000 e kr, har finnar från olika 
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delar av Finland immigrerat till Sverige. Finland är därmed det land 
som haft längst kontinuitet av migration till Sverige. På grund av den 
migration som skedde innan år 1000 har folk talat finska i århundra-
den, långt innan den svenska statsbildningen. Under mer än 500 år, 
mellan år 1249-1809, var också Sverige och Finland ett land och under 
den tiden byggdes samhällen där finskan var det dominerande språket 
(Länsstyrelsen i Stockholm, 2011). Finnar har således haft en historisk 
och långvarig relation med Sverige och har därför erhållit status som 
nationell minoritet i Sverige (SFS 2009:600). Det finska språket som 
av hävd har använts i Sverige i minst 800 år har därför uppfyllt krite-
rier för och erhållit status som nationellt minoritetsspråk1 (Svenska 
språknämnden, 2003; SFS 2009:600; SOU 2017:60).  

Spänningar mellan lagar och styrdokument för förskolans peda-
gogiska språkliga verksamhet 
Under 2019 har minoriteternas rätt till sina minoritetsspråk förtydli-
gats i nationella lagar och styrdokument. Tidigare lagar och styrdoku-
ments skrivningar i relation till nationella minoriteter skapade spän-
ningar i hur de skulle förstås och omsättas i det pedagogiska arbetet. 
Eftersom delstudiens empiriska del genomfördes innan rådande lagar 
och styrdokument trädde i kraft, är det relevant att beskriva de spän-
ningar som identifierats i de då rådande lagarna och styrdokumenten. 
De identifierade spänningarna är: Olika skrivningar i lagar och styrdo-
kument, hur begreppen modersmål och minoritetsspråk tolkas och för-
stås, och statusskillnader mellan olika språk.   
 
Den första spänningen handlar om olika skrivningar i lagar och styrdo-
kument som förväntas styra förskolans verksamhet. Genomgången av 
minoriteter, språk och utbildning ovan gör det möjligt att förstå att la-
gar har tagits fram dels för att skydda minoriteter och minoritetsspråk, 
dels för att säkerställa demokratisk säkerhet, stabilitet och fred. För 
den finska minoriteten och inom det finska förvaltningsområdet gäller 
exempelvis rättigheter till förskoleverksamhet på det finska språket. 
För att leva upp till minoritet- och minoritetsspråklagen och åtaganden 

                                                
 
1 För förtydligande om kriterier för nationell minoritet som tillämpas i Sverige fastslagna av Riksdagen 
i samband med antagandet av propositionen 1999 se SOU (2017:60, s. 47-48). 
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i enlighet med, vad det innebär, att vara del av det finska förvaltnings-
området, startar en kommun en verksamhet delvis på det finska språ-
ket, ett finskt språkstöd. Att starta ett finskt språkstöd i den svensk-
språkiga förskolan, har således juridisk bäring i internationella och 
nationella lagar för att skydda minoritetsspråk. Av Språklagen (SFS 
2009:600) framgår, att personer, som tillhör en nationell minoritet, 
ska ges möjlighet att lära, utveckla och använda minoritetsspråket. En-
ligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och Skollagen (SFS 
2010:800) ska barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet 
att utveckla både det svenska språket och det egna modersmålet. Här 
inkluderas inte nationella minoriteter. Begreppet minoriteter används 
en gång i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). Då handlar det om, 
att barn som tillhör de nationella minoriteterna ska få utveckla en fler-
kulturell tillhörighet och inte om språk. Här uppstår spänningar mel-
lan lagar och styrdokument och hur de ska förstås och omsättas i det 
pedagogiska arbetet, då förskolan regleras av Skollagen och Läropla-
nen för förskolan. Vad som tydligt beskrivs i Språklagen är inte tydligt 
i Läroplan för förskolan eller i Skollagen. 
 
Ytterligare en spänning handlar om hur begreppet modersmål tolkas 
och förstås i relation till barn med finsk minoritetstillhörighet. I Läro-
planen för förskolan (Skolverket, 2016) och Skollagen (SFS 2010:800) 
får begreppet modersmål större utrymme än begreppet minoritets-
språk. Tolkningen av vad begreppet modersmål betyder får på så vis 
större betydelse i och för det pedagogiska arbetet. Detta är komplicerat 
då Skollagen (SFS 2010:800) refererar till att modersmålsundervis-
ning ska erbjudas om språket är ett språk som eleven dagligen använ-
der i hemmet samt har grundläggande kunskaper i. För icke-nationella 
minoritetsspråk gäller att språket är levande, att barnet använder språ-
ket och har grundläggande kunskaper i språket. Denna förståelse av 
begreppet modersmål använder sig förskolor också av; ett barns mo-
dersmål är det språk som används i hemmet och som barnet lär och 
utvecklar i hemmet. För den finskspråkiga minoriteten gäller ofta det 
motsatta, att det finska språket inte är aktivt i hemmet. Konsekvensen 
kan bli att de barn som har ett aktivt modersmål som talas i hemmet 
inkluderas i möjligheten att utveckla modersmål i förskolan och barn 
med finsk minoritetstillhörighet exkluderas.  
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En tredje spänning handlar om statusskillnader mellan finska och 
svenska i Sverige. Sveriges enspråkiga politiska hållning och kränk-
ningar av den finska minoriteten har lett till att det finska språket håller 
på att dö ut i Sverige. Allt färre personer lär sig eller använder det finska 
språket. Det innebär att många vuxna talare av finska språket inte talar 
finska med sina barn. Konsekvensen blir att barnen inte lär sig det 
finska språket. I enlighet med Språklagen (SFS 2009:600) och Minori-
tet- och minoritetsspråkslagen (SFS 2009:724) framgår det i Skolver-
kets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017, s. 9) 
att   
 

När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola ska kom-
munen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i en sådan förskola 
där hela eller delar av utbildningen bedrivs på finska.  

 
Det finns inga krav på att språket ska användas i hemmet eller att bar-
net ska ha grundläggande kunskaper i det finska språket. Oavsett om 
det finska språket är aktivt i hemmet eller inte har vårdnadshavare som 
identifierar sig med den finska minoriteten rätt till förskoleverksamhet 
på finska för sina barn. Den 1 januari 2019 förstärks minoritetssprå-
kens ställning i styrdokument för förskolan. Före januari 2019 går det 
inte att finna finskans (och samiska och meänkieli) särställning gente-
mot andra minoritetsspråk i Skollag (SFS 2010:800), Läroplan för för-
skolan (Skolverket, 2016) eller Skolverkets allmänna råd (2017).   

Revitalisering av språk 
I denna delstudie förstås det studerade finska språkstödet som en 
språkrevitaliserande verksamhet. Språkrevitalisering, som under se-
nare år blivit ett globalt fenomen, sker idag på alla kontinenter (Huss, 
Camilleri & King, 2014).  Begreppet språklig revitalisering beskrivs av 
Huss (2008) som insatser i syfte att språk ska stärkas och återerövras 
av individer och samhällen. Språkrevitalisering kan ta form på olika 
sätt för olika syften och inom olika områden i samhället, som i hemmet, 
i föreningar eller i förskola/skola. Huss (2010) beskriver: 
 

Revitalisering innebär att ett språk som har försvagats i samhället börjar stär-
kas på nytt exempelvis genom att det börjar användas på fler områden än ti-
digare och genom att fler människor får möjlighet att lära sig språket. (Huss, 
2010, s. 7) 
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Revitalisering kan även beskrivas som en process då ett språk som ho-
tar att försvinna eller som håller på att förlora sina användningsområ-
den medvetet återupplivas och bevaras för framtiden (Scheller, 2011). 
Språkrevitalisering handlar också om att bevara ekologisk, miljömässig 
och social mångfald (Huss, Camilleri & King, 2014). En revitaliserings-
process kan sträcka sig över flera generationer och huvudmålet är att 
vända språkbytesprocessen samt öka antalet språkutövare och domä-
ner där språket används (Scheller 2010). Det betyder att effekterna av 
en revitaliserande aktivitet inte kan ses i ett kortare perspektiv utan 
kräver långsiktighet.  
 
Ett annat begrepp i sammanhanget är Reversing Language Shift (RLS) 
som myntades av Fishman (1991). Begreppet betyder att stoppa tren-
den mot ett språkbyte och istället lyckas revitalisera språket. Huss 
(2008, s. 73) ger ett annat perspektiv och menar att det kan ses som 
”positive language shift”, vilket indikerar ett fokus på processen för ta-
lare att återvinna/återerövra det hotade språket.  
 
Grenoble och Whaley (2006) gör en distinktion mellan språkrevitali-
sering och språkbevarande. De menar att språkrevitalisering syftar till 
att öka antalet användare och utöka domäner där språket används me-
dan språkbevarande aktiviteter syftar till att bibehålla nivåer och do-
mäner där språket används. De menar också att revitalisering nästan 
alltid kräver förändringar av attityder om språk i samhället medan 
språkbevarande försvarar sig mot attityder i samhället. Dock påpekar 
Grenoble and Whaley (2006) att denna distinktion är av betydelse i te-
ori och inte i praktik, då program som är involverade i någon av pro-
cesserna kan vara väldigt lika. Även Hornberger anser att revitalisering 
är något annat än att språkbevara:  

 
Language revitalization goes one step further than language maintenance, in 
that it implies recuperating and reconstructing something which is at least 
partially lost, rather than maintaining and strengthening what already exists. 
(Hornberger, 2006, s. 280) 

 
Målet för språkrevitalisering kan vara allt från att enskilda individer 
börjar använda det hotade språket till att språksamhället kollektivt går 
över till en funktionell två eller flerspråkighet (Scheller, 2011). Revita-



30 
 

liseringsprocesser är sällan enkelriktade, ofta pågår samtidiga proces-
ser av assimilering och revitalisering inom en och samma minoritets-
grupp (Lindgren, 2000).  
 
Begreppen språkförlust, språkbyte och språkbevarande är nära för-
knippade med begreppet språkrevitalisering och är sammankopplade 
processer. Språkförlust betyder att ett samhälle eller en individ slutar 
att använda eller förlorar förmågan att använda ett språk och ett annat 
språk tar dess plats, då ett så kallat språkbyte sker (Huss, 2008). Hi-
storiskt vet vi att koloniseringen innebar att urinvånare blev påtving-
ade kolonisatörernas språk och kultur och att politiska språkideologier 
har inneburit språkförlust och språkbyte för många (i dag) minoriteter 
(Baker, 2001). År 2001 beskriver Fishman (2001), att språk upplever 
hot från världsomspännande processer av globalisering av ekonomi, 
kommunikation och media. Processerna riskerar sudda ut allt som är 
lokalt unikt, eftersom de kräver gemensamma sätt att kommunicera. 
Nya språkdomäner, som internet och media, till vilka inte alla länder 
har access, introduceras i den moderna världen, speciellt i Europa och 
Nordamerika (Grenoble & Whaley, 2006). Som beskrivet ovan, har stö-
det för minoriteter och deras språk och kulturer i Europa ökat sedan 
1990-talets hälft. På senare tid konstateras, att globaliseringen istället 
har öppnat upp för erkännandet av språk, där behovet av nationella 
identiteter har stärkts i relation till den globala mångfalden (Ó Cellaigh 
& Ní Dhonnabháin, 2015).  
 
Språkrevitalisering inkluderar både individuella och samhälleliga in-
satser (Huss, Camilleri & King, 2014). Individuellt behöver språket 
uppvärderas av dess talare, som att föräldrar vill prata språket med 
sina barn (Fishman, 1991). Samhälleligt är domäner med hög socioe-
konomisk status, såsom utbildning, speciellt viktiga för språks revitali-
sering (Huss, Camilleri & King, 2014). När utbildning genomförs en-
skilt på ett (majoritets-) språk, sker automatiskt en nedgång i använ-
dandet av lokala språk. Om lokala språk är en del av den formella ut-
bildningen erhåller språket en högre språklig vitalitet (Grenoble & 
Whaley, 2006). Utbildning blir på så sätt en kritisk domän för språk-
användning:  
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In regions where a nationally (or regionally) administered education system 
exists, the languages of education become a key determinant of language use 
in other domains. When mandatory schooling occurs exclusively in a national 
language, the use of local languages almost inevitably declines. (Grenoble & 
Whaley, 2006, s. 10) 

 
Citatet möjliggör att förstå utbildning på det finska språket som nöd-
vändigt för språkets revitalisering. Citatet motiverar att det finska språ-
ket erbjuds inom den svenskspråkiga förskolans ordinarie utbildning 
för att öka språkets användning på andra platser. Den presenterade 
bakgrunden ska ses som ett sammanhang mot vilket den empiriska de-
len ska förstås. 

Är finskt språkstöd i svenskspråkig förskola lika med finsk 
språkrevitalisering? 
I den här delstudien studeras det finska språkstödet i förskolan. Det 
finska språkstödet är en verksamhet som startats i syfte att stödja och 
främja både det finska språket i sig och barns användande av det finska 
språket (SFS 2009:600; SFS 2009:724). I retoriken kan det förstås 
som en språkrevitaliserande insats. Genom att det finska språket bör-
jar användas i den svenska förskolan kan det finska språket vinna 
högre vitalitet. Utifrån Grenoble och Whaleys (2006) distinktion av 
språkrevitalisering och språkbevarande kan det finska språkstödet ses 
som en revitaliserande verksamhet då det handlar om att erbjuda 
finska språket i en svenskspråkig domän, förskolan, samt ge fler barn 
möjlighet att använda det finska språket. Att också beakta revitali-
sering av språk som en process över tid (Scheller, 2011) får oss att förstå 
att effekterna, som exempelvis attitydförändringar i samhället, av ett 
finskt språkstöd i förskolan kanske inte blir synliga förrän om flera år.  

Framåtblick - vad är på gång? 
Finnar upplever fortfarande kränkningar, oberoende av lagar och styr-
dokument för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 
Som ett konkret exempel på en sådan kränkning i Sverige berättar sko-
lelever i en intervju i Sveriges radio (171113) den 13 november 2017 att 
de blivit tillsagda av sin lärare i skolan att inte tala finska med varandra. 
I SOU (2017:60) ges kritik mot att minoritetspolitiken i Sverige har 
misslyckats vad gäller grundläggande mänskliga rättigheter för de fem 
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nationella minoriteterna. En del av kritiken riktas mot behandlingen 
av minoritetsspråken i just förskolan.  
 
I juni 2018 tog Sveriges riksdag beslut om en stärkt minoritetspolitik 
(se Propositionen 2017/18:199; SFS 2018:1 367; SFS 2018:1 368) som 
trädde i kraft den 1 januari 2019. En aspekt handlar om, att förskola nu 
ska erbjudas där hela eller en väsentlig del av verksamheten ska bedri-
vas på det finska språket (SFS 2018:1 368). Genom de förtydliganden 
som uttrycks i propositionen (2017/18:199) eftersträvas att rättigheten 
till förskoleverksamhet på minoritetsspråket ska utgöra en integrerad 
del av förskolans uppdrag. Förtydligandena gäller också, att utbild-
ningen i förskolan stärks som verktyg i språkrevitaliseringen. Samti-
digt som processer pågår för att stärka nationella minoritetsspråk i lag-
texter, pågår processer för att stärka nationella minoritetsspråk i för-
skolans styrdokument. I den reviderade läroplanen Lpfö 18 (Skolver-
ket, 2018), som träder i kraft 1 juli 2019, förtydligas de nationella mi-
noriteternas rätt till sina nationella minoritetsspråk: 

 
Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska 
även stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas 
i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att 
skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. (Skolver-
ket, 2018, s. 9) 

 
Uppdraget handlar således om att både stötta individer i sin språkut-
veckling och därmed samtidigt bidra till att skydda och främja språk 
och kulturer. Ytterligare ett förtydligande i Lpfö 18 är att ett medvetet 
arbete med att skapa förståelse för de nationella minoriteternas språk 
och kulturer ska ske i landets samtliga förskolor:  
 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika 
språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. 
(Skolverket, 2018, s. 6) 

 
Uppdraget att skydda och främja de nationella minoritetsspråken gäl-
ler samtliga förskolor, inte bara förskolor i finska förvaltningsområdet 
eller som har deltagande barn med finsk minoritetstillhörighet. 
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Sammanfattningsvis 
Avsnittet har visat hur den finskspråkiga verksamheten kan förstås 
som en språkrevitaliserande verksamhet i den svenskspråkiga försko-
lan. I avsnittet beskrivs politiska insatser i lagar och styrdokument för 
att skydda och främja minoritetsspråk. Lagtexterna som bottnar i ide-
ologiska tankar om människans okränkbarhet och mänskliga rättig-
heter bidrar till att lagtexter framstår som självklara och viktiga. Dock 
finns det fortfarande utmaningar kvar som föranleder ytterligare ar-
bete med språkrevitalisering i förskolan.  De samlade kunskaperna 
ovan om språkrevitalisering bidrar med förståelse för att revitalisering 
av ett språk inte är en enkel process utan flera motverkande och sam-
verkande processer kan pågå samtidigt. Spänningar mellan lagar och 
skrivningar i styrdokument om minoritetsspråk och modersmål, olika 
förståelser av begreppet modersmål och statusskillnader mellan olika 
språk visar, att språkrevitaliserande verksamheter i förskolan kan vara 
svåra att förstå. Att studera hur ett finskt språkstöd genomförs blir där-
för viktigt för att erhålla kunskap om hur språkrevitalisering kan gå till 
i förskolors verksamheter.  
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Tidigare forskning  

Språkrevitalisering i utbildningskontext 
Här presenteras tidigare forskning om språkrevitaliserande insatser 
som visar förutsättningar för språkrevitalisering. Forskningen som 
presenteras handlar om organisering av språkrevitaliserande program 
och språkfrämjande faktorer.  
 
Forskningsfältet språkrevitalisering är tvärvetenskapligt på både indi-
viduellt och samhälleligt plan. Det betyder att kunskap dras från olika 
vetenskapsfält som lingvistik, psykologi, antropologi, pedagogik med 
flera (Huss, 2008). Forskning om språkrevitalisering fokuserar ofta på 
språk i världen som definieras som urspråk, indigenous languages, som 
samiska, mãori, och språk som talas av den amerikanska urbefolk-
ningen. I denna delstudie beskrivs forskningsresultat från studier om 
språkrevitaliserande insatser i utbildningskontext.  
 
En ansenlig del av forskningen rörande språkrevitalisering och utbild-
ningskontext handlar om språkbadsprogram (se Björklund, Mård-
Miettinen, & Savijärvi, 2014; Genesee & Gandara, 1999; Hickey, 2007; 
May, 2005). En av de mest kända satsningarna för att främja barns två-
språkighet genomfördes i Quebec i Kanada under 1960-talet, då det 
första franska språkbadsprogrammet startades (Lambert & Tucker, 
1972). I Finland finns satsningar om språkbadsprogram som har be-
forskats. Exempelvis Björklund et. al. (2014) studerar hur barn i ett en-
språkigt språkbadsprogram lär det svenska språket i vardagssituat-
ioner. Artikeln visar på vikten av delade sammanhang, i vilka läraren 
sätter ord på och benämner det som sker i de gemensamma aktivite-
terna. Ett annat exempel är Nya Zealand där språket mãori erkänts för-
svagat och med risk att dö ut (May, 2005). Genom totala språkbads-
klasser ökade man stödet för mãori under 1980-talet. En språkrevitali-
serande process har startat och fortsättningsvis anordnas delvis språk-
bad inom majoritetsutbildningen.  
 
I tidigare forskning om språkrevitalisering har faktorer som främjar 
språk med relation till utbildning identifierats. Språklig revitalisering 
gynnas av att flytta minoritetsspråk från tillfälliga kulturella händelser 
till vardagliga sammanhang som till utbildning (Wilson, Johnsson & 
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Sallabank, 2015). Men utbildning kan inte ensamt göra skillnad. For-
mell undervisning bör kompletteras med nätverk i samhället, där talare 
av språket och nybörjare kan mötas, menar Wilson et. al. (2015). En 
annan språkfrämjande faktor är att det finns lärare i minoritetsspråken 
(Wilson et. al., 2017; Todal, 2007). Flera studier pekar på behovet av 
fler lärare i minoritetsspråken (Wilson et. al., 2017; Todal, 2007). Det 
handlar också om lärare med förmåga att använda språket i utbild-
ningen (Todal, 2007). Ytterligare en faktor som är viktig för att språk-
stödjande verksamheter i skolor och förskolor ska ha någon effekt, är 
tid (Todal, 2007). I ett språkprojekt i Norge såg man flera utmaningar 
med att stödja sydsamiskan, som exempelvis den tid som var avsatt för 
målspråket men också tillgång till samisktalande lärare med förmåga 
att använda språket i utbildningen. Om barn ska utveckla funktionell 
tvåspråkighet måste fokus på barnets minoritetsspråk ske dagligen i 
vardagliga sammanhang i förskolan (Todal, 2007).  
 
Forskning framhäver även vikten av en ökad användning av språket i 
skrift för att språk ska revitaliseras (Gröndahl & Kadir, 2014). Bland 
annat behövs barnlitteratur på språket. Det kan vara en utmaning om 
berättarkulturen på språket är stark. I Sverige kan det vara svårt att 
finna passande utbildningsmaterial och litteratur på flera minoritets-
språk och modersmål (Gröndahl & Kadir, 2014). Vidare har konstate-
rats att utbildning på minoritetsspråk har en viktig roll i språkrevitali-
serande processer. Utbildning som främjar språket meänkieli har visat 
sig skapa möjligheter till att ingjuta positiva attityder hos föräldrar till 
att använda språket (Huss, 2014).  
 

Barns språk och utbildningskontext   
Det studerade finska språkstödet är en språkfrämjande verksamhet 
som tar form i svenskspråkiga förskolor och därför har den forskning 
som presenteras här på olika sätt kopplingar till barns språk, flersprå-
kighet och utbildningskontext. Studierna är mestadels från förskole-
kontext och där jag funnit det relevant för denna studie också från 
forskning i skolkontext.    
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Relationen mellan språkpolicy och förskolans praktik 

Flera studier har fokuserat relationen mellan förskolors språkpolicyer, 
hur de implementeras och hur de hanteras av deltagare i vardagliga 
sammanhang i förskolan (Boyd & Ottesjö, 2016; Boyd, Huss & Ottesjö, 
2017; Bergroth & Palviainen, 2017; Puskás & Björk-Willén, 2017; 
Marín-Bylund, 2017). Exempel visar hur deltagare i förskolan kan 
komma att agera i motsats till den aktuella språkpolicyn (Boyd et. al., 
2017; Bergroth & Palviainen, 2017; Martín-Bylund, 2017). Boyd et. al. 
(2017) visar hur barn utnyttjar friheten att välja språk och alternerar 
mellan olika språk för att inkluderas i interaktioner under den fria le-
ken. Barn bidrar därmed till att omsätta policy i praktisk handling och 
är ur det perspektivet aktiva agenter i skapandet och upprätthållandet 
av den språkliga policyn. På liknande sätt visar Bergroth och Palviainen 
(2017) att barn i en verksamhet med enspråkig policy utövar agentskap 
genom att använda både svenska och finska. Därigenom skapar barnen 
en tvåspråkig policy. Språkpolicyer är föränderliga och policy och prak-
tik konstruerar varandra, menar Martín-Bylund (2017). I studien visas 
hur en lärare, som enligt förskolans språkpolicy ska tala endast det 
spanska språket, blir tvungen att också använda det svenska språket 
för att följa reglerna i ett spel.  
 
Studierna som hittills har presenterats har bland annat visat att barn 
har möjlighet att välja språk. Det kan skapa dilemman, som att barnen 
vägrar prata minoritetsspråket eller väljer att endast prata på minori-
tetsspråket. Därigenom exkluderas de, som inte förstår (Puskás & 
Björk-Willén, 2017). Det innebär att förskolans läroplan med sin pro-
gressiva språkpolicy att barn ska få möjlighet att utveckla det svenska 
språket såväl som sitt modersmål skapar ideologiska, pedagogiska och 
vardagliga dilemman för hur alla barns språk ska utvecklas i förskolan. 
På liknande sätt visar Cekaite och Evaldsson (2017) hur immigrantbar-
nets interaktioner med andra barn begränsas av sociala relationer i 
barngruppen, sin marginaliserade position och sina basala kunskaper 
i det svenska språket. Deras resultat visar, att immigrantbarn, som 
ännu inte utvecklat kompetenser i det svenska språket, behöver extra 
stöd från de vuxna i förskolan. Eftersom interaktioner med vuxna i ut-
bildningskontext är begränsade, kan barngruppen anta en större, men 
kanske oönskad, roll för socialiseringen, menar Cekaite och Evaldsson 
(2017). Ett resultat från min licentiatuppsats (Skaremyr, 2014) visar 
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hur nyanlända barn både lär sig språk och dessutom normer och regler 
av sina kamrater i förskolan. Barngruppen kan således vara ett sam-
manhang med möjligheter för socialisering och språkutveckling. Uti-
från Cekaites och Evaldssons (2017) resultat förstås samtidigt att barn-
gruppen inte kan tas för given som ett språkutvecklande och sociali-
serande sammanhang. Resultaten i forskningsgenomgången visar 
sammantaget på en komplexitet som finns i förskolans sociala och 
språkliga kontext. Studierna som är beskrivna ovan visar också att im-
plementering av en språkpolicy inte är en enkel process med förutsäg-
bara resultat. 

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan 

Redan under 1980-talet undersökte Andersson and Nauclér (1985) 
språkliga interaktioner under hemspråksundervisning. Andersson och 
Nauclér identifierade bland annat hur viktig lärar- och barndialogen är 
för barns språklärande. Detta resultat finner stöd även i senare studier, 
som belyser hur barns deltagande i meningsfulla interaktioner med 
vuxna lägger grund för språkutveckling (Björklund et. al., 2014; 
Haworth et. al., 2006). Barns utveckling av språk främjas av lärarnas 
sätt att tydligt benämna händelser och saker i vardagliga sammanhang 
(Björklund et. al., 2014). Ytterligare ett språkfrämjande arbetssätt är 
att använda bilder och objekt för att utveckla barns svenska språk, som 
visas av Carlsson och Bagga-Gupta (2006).  
 
I studier av förskollärares arbete med andraspråksutveckling beskriver 
Alstad (2013) hur arbetet innehåller aspekter av både instruerande och 
kommunikativa arbetssätt som anpassas efter barnens sociala, språk-
liga och kognitiva behov. Alstad beskriver hur förskolan används som 
arena för att lära barn ett nytt språk och att lärare har olika ramar och 
förutsättningar för arbetet. Det kan handla om tillgång till eller avsak-
nad av tvåspråkig assistent eller hur lärare gör olika prioriteringar gäl-
lande språkstimulerande aktiviteter.  
 
I tidigare forskning beskrivs också lärarstrategier som kan göra eleven 
mer aktiv i sitt språklärande (Palviainen, Protassova, Mård-Miettinen, 
& Schwartz, 2016). Det kan handla om ansvarsfullt kodväxlande, 
språkligt stöd och stöd i den omgivande kontexten. Det kan också 
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handla om lärarens anpassning till det individuella barnet och möjlig-
heter till att själv vara förebild genom att använda flera språk (Palviai-
nen et.al., 2016). Att lärare alternerar mellan två språk har även visat 
sig vara gynnsamt för barn för att bli bekanta med det svenska språket 
och utveckla positiva attityder för svenska och finska språken 
(Palviainen & Mård-Miettinen, 2015). I en studie av Pontier och Gort 
(2016) visas hur flerspråkiga lärare på ett flexibelt sätt kan använda 
sina språkliga resurser i sin undervisning för att stödja barns lärande. 
I studien identifieras situationer då lärarna använder enbart spanska 
och situationer då lärarna använder endast det språk de ansvarar för, 
engelska respektive spanska. I studien identifieras också situationer då 
båda lärarna använder både engelska och spanska samtidigt.  
 
Genom att använda stödjande strategier kan även enspråkiga lärare 
stödja barns flerspråkiga utveckling (Macrory, 2006; Puskás, 2017). 
Lärare för barn i yngre åldrar kan exempelvis stimulera flerspråkighet 
genom att exponera barnet för det språk som barnet använder minst 
och ge barnet möjligheter att få använda och höra alla sina språk 
(Macrory, 2006). Lärare kan också låta barn med samma språkliga 
bakgrund få leka och arbeta med varandra. Lärare kan erbjuda böcker, 
musik och teveprogram på flera språk och på så vis stimulera flersprå-
kighet. Förskolan kan även bjuda in besökare eller vårdnadshavare 
(Macrory, 2006). Vidare kan enspråkiga förskollärare skapa språkande 
händelser med hjälp av stödjande strategier. De kan till exempel upp-
repa tidigare uttalanden, gissa och vilja nå en gemensam förståelse 
(Puskás, 2017). I språkande händelser kan sedan blivande flerspråkiga 
barn ingå i kognitivt utmanande samtal. Både tillit mellan barn och för-
skollärare och att förskollärare tar tillvara barns initiativ är väsentliga 
aspekter när barn håller på att lära sig ett nytt språk, anser Puskás. 
Macrorys (2006) och Puskás (2017) exempel visar hur förskollärare 
som inte pratar barnets språk kan stimulera språkutveckling och barns 
lärande. Barns engagemang i språkmiljöer har också visat sig ha en tyd-
lig relation till förskolepersonalens agerade och de aktiviteter som er-
bjuds i förskolan (Björck-Åkesson et.al., 2014). Både emotionellt enga-
gemang från lärarna och en utformad miljö som stimulerar till språk-
ligt lärande anses ha betydelse (Björck-Åkesson et. al., 2014).  
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Förskolors verksamheter är vanligtvis organiserade efter 
återkommande rutinsituationer, som måltider, sångstunder, 
sagostunder och lek. Dessa rutinsituationer har i flera studier varit 
föremål för forskning, och visat sig främja barns språklärande (se 
Markström, 2005; Kultti, 2012, 2013, 2014). Återkommande sångstun-
der erbjuder olika kommunikativa resurser som texter, gester, rytm, 
artefakter och möjliggör samtidigt repetition av aktiviteten som ut-
vecklar barns språklärande (Kultti, 2013). Ytterligare rutinsituationer i 
förskolan som kan främja språklärande är måltider (Kultti, 2014). Mål-
tider i förskolan ramas in av en repetition i struktur och organisation, 
vilket stimulerar barnen till kommunikation genom igenkännande. 
Måltider erbjuder många tillfällen till fysiska och verbala handlingar 
om och med mat och redskap men erbjuder också samtal om händelser 
bortom här och nu, menar Kultti (2014). Det sammanhang i vilket 
språklärande tar form har således betydelse, och lekmaterial är viktiga 
resurser i lärandet (Kultti, 2012). 

Sammanfattningsvis  
Forskningsgenomgången visar olika förutsättningar för språkrevitali-
sering som ökad användning av språket i skrift (Gröndahl & Kadir, 
2014), samverkan med vårdnadshavare (Huss, 2014), lärare i språket 
och tid för att använda språket i vardagliga sammanhang (Todal, 2007; 
Wilson et. al., 2015). Forskningsgenomgången visar även på en kom-
plex relation mellan förskolors språkpolicy och dess praktik då delta-
gare i förskolan kan komma att agera i motsats till den aktuella språk-
policyn (Boyd et. al., 2017; Bergroth & Palviainen, 2017; Martín-
Bylund, 2017). Vidare visar genomgången att språk utvecklas i samspel 
med andra barn och vuxna i meningsfulla sammanhang (Björklund, 
Mård-Miettinen & Savijärvi 2014; Haworth et. al., 2006). I genom-
gången nämns bland annat språkutvecklande strategier som kodväx-
ling (Palviainen, et. al., 2016; Palviainen & Mård-Miettinen, 2015), an-
passning till det individuella barnet (Alstad, 2013; Palviainen, et. al., 
2016) och användning av rutinsituationer (Kultti, 2013, 2014). 
 
Resultaten ovan är intressanta för denna delstudie då de visar hur olika 
dimensioner, såsom miljö och förskolepedagogers agerande, påverkar 
barns lärande. Forskningsresultaten är intressanta för delstudien för 
att förstå förskolepedagogers och språkpedagogers beskrivningar av 
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sin språkutvecklande verksamhet, i synnerhet det språkutvecklande ar-
bete som sker med barn, som ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 
i andra språk än enbart det svenska. 
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Teoretiskt ramverk 
I det här avsnittet presenteras delstudiens teoretiska ramverk och teo-
retiska begrepp. Ramverket har sin grund dels i Rogoffs (1990, 2003) 
teori som fokuserar kulturella skillnader i lärandeprocesser i olika sam-
manhang, dels i Hymes (1972) teori med fokus på hur språk används i 
olika språkliga sammanhang. Tillsammans gör dessa två teorier det 
möjligt att förstå hur genomförandet av det finska språkstödet är sam-
mankopplat med förskolornas språkliga kontext. I delstudien används 
också Bakers (2001) typologi för tvåspråkiga utbildningar för att förstå 
organisatoriska förutsättningar för det finska språkstödet. Cummins 
(2000) ramverk för att utveckla skolspråk används för att förstå för-
skolepedagogers och språkpedagogers beskrivningar av språkutveck-
lande arbete. Tillsammans bidrar de olika teorierna till ett bredare per-
spektiv på och en djupare förståelse för genomförandet av det finska 
språkstödet.  Referenserna i det teoretiska ramverket utgår från de ur-
sprungligt beskrivna teorierna.  

Sociokulturella perspektiv och utveckling som förändrat delta-
gande 
Det teoretiska ramverket placeras inom sociokulturella perspektiv på 
lärande. Barns lärande och utveckling av språk ses som en process, som 
tar form i interaktioner, vilka är sammanflätade med det sociokultu-
rella sammanhanget. En generell sociokulturell förståelse av lärande 
innebär att lärande ingår i och utgörs av sociokulturella aktiviteter och 
praktiker (Rogoff, 1990, 2003). Människor utvecklas när de deltar i och 
bidrar till kulturella aktiviteter. Det innebär att kulturen inte bara in-
fluerar individen utan att individen också påverkar kulturen, att de öm-
sesidigt påverkar varandra. Lärandeprocesser tar på så vis form i soci-
ala sammanhang. Sammanhangen är därför betydelsefulla för vad 
människor har möjlighet att lära och utveckla. Barns lärande och ut-
veckling måste därför förstås i sitt sociokulturella sammanhang och 
inte separerat därifrån.  
 
I den här delstudien ses mänsklig utveckling som en process där indi-
vider förändrar sitt deltagande i sociala och kulturella aktiviteter (Ro-
goff, 2003). Det innebär att noviser guidas i sitt deltagande av perso-
ner, som är mer kunniga i språket och att de guidas av det sociokultu-
rella sammanhanget. I den här delstudien innebär det att barnen med 
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finsk minoritetstillhörighet guidas i sitt deltagande av mer erfarna 
språkpedagoger, förskolepedagoger och kamrater. Det innebär också 
att barnen med finsk minoritetstillhörighet guidas av förskolans sam-
manhang med rutiner, regler och normer. Barns deltagande i olika so-
ciala och kulturella händelser förbereder dem för framtida deltaganden 
i liknande händelser (Rogoff 1995). Dessa processer innefattar ömsesi-
dig påverkan på individ och sammanhang, som Rogoff beskriver:  
 

In my view, human development is a process in which people transform 
through their ongoing participation in cultural activities, which in turn con-
tribute to changes in their cultural communities across generations. (Rogoff, 
2003, s. 37) 

 
Barnen i delstudien ges möjlighet att utveckla det finska språket i in-
teraktion med en mer finskspråkigt kunnig språkpedagog. I och med 
deltagandet och utvecklingen av det finska språket ges barnen också 
möjlighet till att bli medlemmar i den finska minoritetsgemenskapen. 
Med hjälp av citatet är det möjligt att förstå att barnens deltagande på-
verkar hur det finska språkstödet tar form liksom hur barnen i framti-
den kan påverka det finskspråkiga sammanhanget exempelvis att öka 
användningen av det finska språket i samhället.  
 
Delstudiens syfte är att bidra med kunskap om hur en finsk språkrevi-
taliserande verksamhet, ett finskt språkstöd, tar form i svenskspråkiga 
förskolor. Jag stöder mig på Rogoff (2003) som menar att sociala feno-
men, individuella, interpersonella och kulturella, ses som sammanflä-
tade men analytiskt åtskilda med förgrund och bakgrund. Förgrunden 
i den här delstudien är det finska språkstödet och hur det genomförs. 
Bakgrunden är strukturella aspekter som normer, organisation och 
styrdokument. För att förstå hur normer, organisation och styrdoku-
ment skapar förutsättningar för det finska språkstödet används be-
greppet kulturella gemenskaper i analysen (Rogoff, 2003). För att för-
stå hur barnens och språkpedagogernas deltagande skapar förutsätt-
ningar för genomförandet av det finska språkstödet används begreppet 
språkliga händelser i det analytiska arbetet (Hymes, 1972). I det föl-
jande avsnittet beskrivs dessa begrepp.  
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Kulturella gemenskapande språkliga händelser i förskolan 
I denna studie förstås förskolan som en kulturell gemenskap (cultural 
communities, Rogoff, 2003, min översättning). Med hjälp av begreppet 
förstås hur de uttryck för strukturella aspekter, som blir synliga i ana-
lysen, är del av förskolans kulturella gemenskap. 
 

/…/communities can be defined as groups of people who have some common 
and continuing organization, values, understanding, history, and practices. 
(Rogoff, 2003, s. 80)  

 
I förskolans gemensamma och pågående organisation deltar barn och 
vuxna. Förskolan med deltagare som delar värderingar och överens-
kommelser om hur kommunikation och deltagande går till kan ses som 
en kulturell gemenskap. Enligt Rogoff (2003) ärvs gemensamma vär-
deringar och överenskommelser om hur kommunikation går till inom 
gemenskaper från en generation till nästa. På så sätt överförs gemen-
samma värderingar och överenskommelser från mer erfarna till novi-
ser. För att bli deltagare i kulturella gemenskaper måste nykomlingar 
anamma de regler och överenskommelser för hur deltagande går till, 
som finns i den specifika gemenskapen (Rogoff, 2003). Begreppet bi-
drar med förståelse för att den kulturella gemenskapen har betydelse 
för individers möjlighet att utveckla och lära. På liknande sätt gör be-
greppet det möjligt att förstå att förskolans kulturella gemenskap har 
betydelse för hur det finska språkstödet tar form i svenskspråkig för-
skola. Det finska språkstödet måste förstås i relation till de specifika 
förskolornas kulturella gemenskaper. Begreppet kulturella gemen-
skaper hjälper mig att fokusera på hur det finska språkstödet tar form 
i förskolors dagliga verksamhet.  
 
För att förstå barns och språkpedagogers deltagande i det finska språk-
stödet används begreppet språklig händelse (Speech event, Hymes, 
1972, min översättning). Begreppet språklig händelse används i ana-
lysen för att förstå deltagarnas gemensamma uppmärksamhetsfokus 
och vad barnen respektive de vuxna riktar sin uppmärksamhet mot och 
tar initiativ till att göra. Ett antagande i studien är att barnen med finsk 
minoritetstillhörighet och språkpedagogerna, genom att de använder 
kropp, tal och material, riktar sin uppmärksamhet mot någonting ge-
mensamt för att skapa mening och utveckla språk. Begreppet språklig 
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händelse har hjälpt mig att under observationer rikta fokus mot inter-
aktioner mellan barn med finsk minoritetstillhörighet och språkpeda-
goger. Under analysen har begreppet använts för att identifiera och 
dela in språkliga händelser i det transkriberade materialet, efter inne-
håll, deltagare och sammanhang. En språkliga händelse är styrd av 
normer och regler för hur språk används och är på så sätt sammanlän-
kad med den omgivande kontexten (Hymes, 1972). Analysenheten 
händelse möjliggör att se hur människors handlingar samexisterar 
med sin omgivning, den kulturella gemenskapen (Rogoff, 2003). I 
delstudien förstås de språkliga händelserna som sammankopplade på 
det sätt som Rogoff och Hymes anger. Språkliga händelser som tar 
form i det finska språkstödet ses som sammankopplade med förskolor-
nas kulturella gemenskaper med material, historiska traditioner, del-
tagare och deras förändringar. En språklig händelse kan till exempel 
vara ett samtal eller en lek och händelsen ramas in av det deltagare ge-
mensamt riktar sin uppmärksamhet mot (Hymes, 1972). Gemensam 
uppmärksamhetsfokus mellan deltagare beskrivs av språkforskare 
vara avgörande för språkutveckling (Gibbons, 2006, Lightbown & 
Spada, 2013). En språklig händelse definieras också av att samma per-
soner deltar, talar samma språk och har gemensamma regler för inter-
aktion (Saville-Troike, 1982). De språkliga händelserna är också före-
mål för ständiga förändringar (Rogoff, 1990), exempelvis genom att 
händelsen avslutas eller pausas när deltagarnas gemensamma intres-
sefokus förändras eller om någon deltagare lämnar interaktionen 
(Saville-Troike, 1982). 

 Ramverk för tvåspråkiga utbildningar 
I det finska språkstödet förväntas barn med finsk minoritetstillhörig-
het få använda och utveckla det finska språket. Eftersom språkstödet 
tar form i svensk förskola förväntas samma grupp barn få använda och 
utveckla det svenska språket. Barnen med finsk minoritetstillhörighet 
får således delta i en tvåspråkig förskoleutbildning. För att förstå hur 
tvåspråkiga utbildningar kan organiseras och genomföras används ett 
ramverk för att utveckla skolspråk (Cummins, 2000) och en typologi 
för tvåspråkiga utbildningar (Baker, 2001).  
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Att utveckla skolspråk 

För att förstå hur det finska språkstödet genomförs och beskrivs av 
språkpedagoger används Cummins (2000) ramverk för att utveckla 
skolspråk (framework for academic language learning, min översätt-
ning). Ramverket används också för att förstå det språkutvecklande 
sammanhang som beskrivs av förskolepedagoger, inom vilket det 
finska språkstödet tar form. Ramverket innehåller tre pedagogiska 
principer, fokus på innehåll, fokus på språk och fokus på användning. 
Dessa principer syftar till att främja andraspråkselevers möjligheter att 
utveckla språkliga och intellektuella förmågor samt uppmuntra ut-
vecklingen av kritisk läsförmåga. I ramverket ses interaktionen mellan 
lärare och elev som central för bästa möjliga utveckling.  
 
Fokus på innehåll 
Att fokusera på språkets innehåll innebär för lärare att göra innehållet 
i undervisningen begripligt (Cummins, 2000). För att en elev ska ut-
veckla kunskaper i ett andraspråk bör eleven få begripliga instruktioner 
på det nya språket som anpassas efter barnets språkliga nivå. Initialt 
bör lärares instruktioner på elevens andraspråk fokusera på innehållet. 
Lärares anpassade språk måste gå förbi elevens förmåga att läsa och 
skriva på andraspråket för att nå en djupare kognitiv och språklig nivå. 
Kartläggning av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter i olika 
ämnen är viktig för lärares planeringar av den fortsatta undervis-
ningen. Genom kartläggning kan lärare lära känna sin elev bättre och 
därigenom skapa ett klimat i klassrummet där elevers kulturella kun-
skaper uttrycks, värderas och delas. Enligt Cummins motiverar detta 
eleven till aktivt deltagande i lärande processer. För det pedagogiska 
arbetet i förskolan kan det handla om att utgå från barns tidigare erfa-
renheter, kunskaper och intressen i planeringen av det språkutveck-
lande arbetet för att göra innehållet begripligt. Det kan också handla 
om att synliggöra, värdera och dela barnens kulturella erfarenheter, 
känslor och kunskaper i det dagliga språkutvecklande arbetet. 
 
Fokus på språk 
Den andra principen innebär att lärare fokuserar på språklig medve-
tenhet i undervisningen av andraspråk (Cummins, 2000). Det handlar 
om att lärare undervisar i det nya språkets grammatik och försöker 
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göra eleven medveten om språkets form. Det handlar också om att ele-
ver får utveckla kritiskt tänkande kring relationen mellan språk och 
makt. Genom att fokusera på språks olikheter och statusförhållanden 
kan lärare stödja identiteten hos barn som tillhör kulturella och språk-
liga minoriteter. För barn i förskoleåldern kan det handla om att lärare 
gör barnet medvetet om förstaspråk och andraspråk genom kritiska re-
flektioner om vad ord betyder, innebär, och hur ord låter, exempelvis 
genom samtal, bokläsning, boksamtal samt lyssna på och sjunga 
sånger.  
 
Fokus på användning 
Den tredje principen är att lärare fokuserar på språkets användning 
(Cummins, 2000). Det innebär att lärare i sin undervisning låter eleven 
använda språket. Att prata, läsa och skriva, hänger samman med hur 
väl språkanvändaren identifierar sig med ett språk. Ser barnet sig själv 
som användare av språket kommer det sannolikt att vilja prata mer, 
läsa och också skriva på det språket. Enligt Cummins ska det finnas en 
reell mottagare som lyssnar på eller läser det eleven säger eller skriver 
på sitt andraspråk. Elever ska ges möjlighet att skriva om erfarenheter 
och upplevelser i sina egna liv, gärna på sitt förstaspråk. För barn i för-
skoleålder kan det handla om att de får möta många olika sätt att kom-
municera på som känns meningsfullt för dem på deras förstaspråk, ex-
empelvis sång, musik och drama.  

Typologi för tvåspråkiga utbildningar 

För att förstå det finska språkstödets ramverk, organisation, samman-
hang och genomförande används Bakers (2001) typologi för tvåsprå-
kiga utbildningar (ursprungligen framtagen på 1970-talet). Typologin 
beskrivs genom tio olika typer av tvåspråkiga program. Bakers typologi 
innehåller sex svaga och fyra starka former av utbildningar för tvåsprå-
kighet och tvåspråkig litteracitet. De svaga formerna ämnar till att bar-
net språkligt ska överföras till majoritetsspråket, utan att ta hänsyn till 
barnets egna språk eller kultur. De starka formerna ämnar till att stärka 
och bibehålla barnets minoritetsspråk, kultur och identitet medan ma-
joritetsspråket utvecklas. I sammanhanget är det av vikt att förstå att 
olika typer av språkliga utbildningar speglar olika typer av ideologier 
och språkliga mål, menar Garcia (2009). Om målet för utbildningen är 
att individen ska skifta språk eller om individens språk ska skyddas är 
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det vanligt att utbildningen är enspråkig (Garcia, 2009). Om målet för 
utbildningen är tvåspråkighet sker undervisningen på både minoritets-
språket och majoritetsspråket. När målet är att ett språk ska bibehållas 
påpekar Hickey (2007) att det krävs större fokus på att stödja minori-
tetsspråket. 
 
De sociala och utbildningsmässiga målen för det finska språkstödet är 
att skydda och främja minoritetsspråket, barns utveckling av kulturell 
identitet och användning av finska språket (SFS 2009:724). Samtidigt 
ska alla barn i den svenska förskolan ges möjlighet att utveckla det 
svenska språket (Skolverket, 2018). Det förklarar att jag här förstår det 
finska språkstödet i relation till typologins starka former av tvåspråkiga 
utbildningar. I typologin har Baker använt följande indelningar; typ av 
program, typ av barn, språk som används i undervisning, sociala och 
utbildningsmässiga mål, och mål för språkligt utfall. För en tydligare 
beskrivning av Bakers typologi se Baker (2001).  
 
Tabell 1. Colin Bakers typologi för starka former av tvåspråkiga utbild-
ningar (Baker, 2001, s.195).  
 

Type of pro-
gramme 

Typical 
type of 
child 

Language of 
the 
classroom  

Societal and 
educational 
aims 

Aim in 
language 
outcome 

IMMERSION 
LANGUAGE  

Language 
majority 

Bilingual with 
initial empha-
sis on L2* 

Pluralism and 
enrichment 

Bilingual-
ism & bilite-
racy 

MAINTENANCE/ 
HERITAGE 
LANGUAGE 

Language 
minority 

Bilingual with 
emphasis on 
L1* 

Maintenance, 
pluralism and 
enrichment 

Bilingual-
ism & bilite-
racy 

TWO-WAY/ 
DUAL 
LANGUAGE  

Mixed lan-
guage mino-
rity & majo-
rity 

Minority & 
majority 

Maintenance, 
pluralism and 
enrichment 

Bilingual-
ism & bilite-
racy 

MAINSTREAM 
BILINGUAL  

Language 
majority 

Two majority 
languages 

Maintenance, 
pluralism and 
enrichment 

Bilingual-
ism & bilite-
racy 

*L1 står för language one, förstaspråk. L2 står för language two, andraspråk. 
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Genom Bakers indelning blir likheter mellan starka former synliga. 
Samtliga starka former av utbildningar har liknande sociala och utbild-
ningsmässiga mål. De har även samma mål för språkligt utfall. Tid för 
exponering av språk är också en avgörande faktor. I de olika program-
men för starka utbildningar (immersion, dual language and heritage 
education) används målspråket under minst 50 % av undervisningsti-
den (Baker, 2001). I relation till denna delstudie bidrar det med förstå-
else för att tid är en viktig faktor i tvåspråkiga utbildningar, eftersom 
den studerade språkrevitaliserande verksamheten är tidsstyrd. Bakers 
typologi bidrar också med förståelse för det finska språkstödets ram-
verk, organisation, sammanhang och genomförande. 
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Metodologi 
I detta avsnitt beskrivs delstudiens sammanhang, forskningspersoner 
och forskningsmetoder. Dessutom beskrivs delstudiens empiriska 
material och de etiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis besk-
rivs hur analysen av det empiriska materialet har genomförts.  

Finskt språkstöd i förskolan – studiens sammanhang 
I den här delstudien studerades ett finskt språkstöd i en svensk kom-
mun. Det finska språkstödet startades som en försöksverksamhet. 
Kommunen prövade tidigare att driva en finskspråkig avdelning på en 
av kommunens förskolor, vilket inte blev lyckosamt. Vårdnadshavare 
till barn med finsk minoritetstillhörighet valde att inte placera sina 
barn på avdelningen. Möjliga orsaker antogs vara att vårdnadshavare 
ville ha barnomsorg nära hemmet eller redan hade placering för sitt 
barn på en annan förskola och inte ville flytta barnet. För att leva upp 
till de krav det innebär att vara del av ett finskt förvaltningsområde 
startade kommunen ett ambulerande finskt språkstöd på försök.  
 
Under tiden för fältarbetet besökte tre finsk- och svensktalande språk-
pedagoger olika förskolor för att prata finska med barn med finsk mi-
noritetstillhörighet. Språkstödet arrangerades så att vårdnadshavare 
anmälde barnet till verksamheten, som barnet behövde bli antaget till. 
Det fanns ett kösystem i kommunen vilket innebar att inte alla barn 
som tillhörde den finska minoriteten kom att delta. Två av språkpeda-
gogerna arbetade med finskt språkstöd en dag i veckan och besökte då 
tre till fyra förskolor vardera under samma dag. Den tredje språkpeda-
gogen besökte sex förskolor fördelat på fler dagar. Under tiden för ge-
nomförandet av delstudien besökte de tre språkpedagogerna samman-
lagt tretton olika förskolor i kommunen. Fasta rutiner i förskolan och 
tidsramen för det finska språkstödet styrde genomförandet, som dels 
ägde rum på barnens avdelningar, dels på gemensamma ytor som 
mattorg, aktivitetstorg och ateljéer. Språkpedagogerna arbetade en-
skilt och den avsatta tiden för språkstödet var 1,5 timme per barn. Van-
ligast var att en språkpedagog träffade ett barn i taget, men det förekom 
att de träffade flera barn samtidigt. Då utökades tiden något men inte 
så att tiden motsvarade 1,5 timme per barn. Exempelvis träffade en 
språkpedagog sex barn under 3,5 timme. Språkpedagogens uppgift var, 
enligt kommunens målbeskrivning, att ge språkstöd på finska efter de 
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förutsättningar som fanns i de olika förskolorna, barnens språkliga för-
mågor (finska och svenska) och ålder. Språkpedagogens uppgift var 
också, att efter egna förutsättningar, arbeta språkutvecklande med det 
finska språket. I de förskolor som språkpedagogerna besökte, arbetade 
ordinarie förskolepedagoger som hade ett övergripande ansvar för för-
skolans språkutvecklande arbete. I förskolorna fanns förutom barnen 
med finsk minoritetstillhörighet också andra barn av olika härkomst 
och med olika språklig tillhörighet. 

Dubbla roller och forskningsprocessen 
I samband med att kommunen startade det finska språkstödet anlita-
des jag i ett utvecklingsprojekt för att följa och utvärdera försöksverk-
samheten under ett år. Enligt kommunens uppdrag observerade jag 
verksamheten och deltog som observatör vid olika typer av möten. Jag 
deltog vid möten med styrgruppen för finskt förvaltningsområde och 
möten med språkpedagogerna och avdelningschefen för förskolan. Vid 
dessa möten behandlades bland annat frågor som rörde resursfördel-
ning och organisering av det finska språkstödet. De empiriska studier 
som ligger till grund för avhandlingsarbetet påbörjades efter fyra må-
nader och pågick i ytterligare sex månader.  Under dessa sex månader 
följde jag språkpedagogerna i deras arbete och genomförde observat-
ioner av deras verksamhet. Under samma period genomförde jag också 
intervjuer med språkpedagoger om det finska språkstödet och med för-
skolepedagoger om det språkutvecklande arbetet.   

Forskningspersoner  
Forskningspersoner i delstudien består bland annat av tre språkpeda-
goger. Samtliga av dem är kvinnor, som arbetar med att ge finskt språk-
stöd åt barn med finsk minoritetstillhörighet. För att inte röja deras 
identitet beskrivs inte språkpedagogerna ytterligare. Forskningsperso-
nerna utgörs även av sjutton barn som har finsk minoritetstillhörighet 
och deltar i det finska språkstödet. Barnen är mellan ett och sex år. Fyra 
barn använder det finska språket i vardagen i hemmet. För övriga barn 
är användning av och mötet med det finska språket mindre vanligt fö-
rekommande. Ytterligare forskningspersoner är åtta förskolepedago-
ger som arbetar i förskolor där det finska språkstödet genomförs. 
Samtliga förskolepedagoger är kvinnor. Två av dem har mellan 25-35 
års erfarenhet av arbete i förskolan. Tre av dem har mellan 20-25 års 
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erfarenhet och resterande tre har mellan 1-10 års erfarenhet av arbete 
i förskolan.   
 
Valet av deltagare baseras på de förskolepedagoger och språkpedago-
ger som fanns tillgängliga och som ville delta. Jag fick observera de 
språkliga händelser som inkluderade de barn med finsk minoritetstill-
hörighet som ville delta och vars vårdnadshavare hade gett informerat 
samtycke. En språkpedagog valde att avbryta sitt deltagande. Tre barn 
kom att utebli från observationer av olika skäl. I följande avsnitt besk-
rivs närmare hur studien genomfördes.   

Metoder och empiriskt material 
I studien har jag använt mig av både observationer, intervjuer och do-
kumentstudier. I likhet med Darbyshire, MacDougall och Schiller 
(2005) ser jag fördelar med att använda flera insamlingsmetoder för 
att förstå ett socialt fenomen på ett djupare och bredare plan. Flerme-
todsstudier kan vara krävande i tid och eftertanke men flera fördelar 
kan uppnås, såsom bredare perspektiv på det studerade fenomenet 
(Chamberlain, Cain, Sheridan & Dupuis, 2011). Jag har använt flera da-
tainsamlingsmetoder för att få ett djupt och brett perspektiv på det 
finska språkstödet. 

Observationer 

För att kunna förstå hur barns och språkpedagogers deltagande skapar 
förutsättningar för genomförande av det finska språkstödet har jag ge-
nomfört observationer. Jag observerade hur det finska språkstödet tog 
form i vardagliga sammanhang i förskolan. Jag besökte sammanlagt 
sex av de tretton förskolor i kommunen som erhöll finskt språkstöd. 
Besöken fördelades till två förskolor per språkpedagog. Jag hade infor-
merat samtycke från vårdnadshavare att genomföra observationer i sju 
förskolor. Ett barn i en förskola åkte på långledighet när observationer 
skulle genomföras, vilket innebar att observationerna avgränsades till 
sex förskolor. Innan observationerna påbörjades var utgångspunkten 
att följa varje språkpedagog under fem dagar. Under observations-
perioden kom flera planerade observationstillfällen att utebli eller av-
brytas, exempelvis på grund av sjukdom. En språkpedagog valde också 
att avbryta sitt deltagande i studien. Två barn gjorde motstånd genom 
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att vägra att interagera med språkpedagogen. I samråd med språkpe-
dagogen och förskolepedagoger avbröt jag mina observationer på de 
aktuella avdelningarna. Det har bidragit till att data domineras av ob-
servationer från en av de deltagande språkpedagogernas språkstöd. I 
studien har nio av sammanlagt sjutton barn och 37 av sammanlagt 50 
förskoleaktiviteter observerats med denna språkpedagog. 
 
Data består av dokumenterade observationer från 50 olika planerade 
förskoleaktiviteter; återkommande rutiner såsom frukost, fri lek, sam-
ling och skapande verksamhet. Skiften mellan aktiviteter uppstod när 
språkpedagogen bytte aktivitet, fysisk miljö (rum, avdelning) eller på-
började en aktivitet med ett annat barn. På några förskolor interage-
rade språkpedagogen med flera barn och barnen kunde då följa med 
språkpedagogen från avdelning till avdelning.  
 
Under observationerna riktade jag min uppmärksamhet mot interakt-
ioner mellan språkpedagoger och barn med finsk minoritetstillhörig-
het. Med stöd av begreppet språkliga händelser (Hymes, 1972) obser-
verade jag deltagare, material, uppmärksamhetsfokus och samman-
hang. Samtidigt skrev jag summerande anteckningar om deltagare, 
sammanhang, material och det deltagare riktade sin uppmärksamhet 
mot. Jag observerade, lyssnade och ställde emellanåt frågor. Min frå-
gor handlade oftast om det finska språket, till exempel varför språkpe-
dagogen skiftade språk under en aktivitet. Eftersom jag inte kan finska 
var mina frågor också ett sätt att få ökad kunskap om de pågående in-
teraktionerna. De summerade anteckningarna renskrevs i sin helhet. 
Texten fylldes ut med mer beskrivande detaljer om kontexten varje dag 
efter avslutade fältstudier. Genom observationerna har jag erhållit 
kunskap om de förutsättningar som skapas när språkpedagoger och 
barn deltar i det finska språkstödet.  

Dokumentstudier 

För att förstå de strukturella aspekter som skapar förutsättningar för 
det finska språkstödet har jag studerat olika typer av dokument som 
har relation till det finska språkstödet. Inläsning och tolkning av lagar 
och styrdokument som har relation till det finska språkstödet har på-
gått kontinuerligt under hela forskningsprocessen. De dokument som 
studerats är:  
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• Språklagen (SFS 2009:600),  
• Skollagen (SFS 2010:800), 
• Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 

2009:724), 
• Lag om ändring i lagen 2009:724 (SFS 2018:1 367),  
• Lag om ändring i skollagen 2010:800 (SFS 2018:1 368),  
• Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016; 2018),  
• Kommunens lokala styrdokument för det finska språkstödet, 
• Europarådets konvention om skydd för nationella minoriteter 

(Council of Europe, 1995).  
 
Styrdokument och lagtexter har laddats ner från Europarådets, Rege-
ringskansliets respektive Skolverkets hemsidor. Kommunens lokala 
styrdokument har erhållits vid möten inom utvecklingsprojektet i den 
aktuella kommunen. Dokumenten har upprepade gånger inom forsk-
ningsprojektet lästs igenom och tolkats i relation till förskolors språk-
utvecklande kontext i allmänhet och till finska språkstödet i synnerhet. 
Det finska språkstödet har sedan studerats och jämförts med tvåsprå-
kiga utbildningar beskrivna av Baker (2001). Genom att studera olika 
typer av dokument har jag kunnat erhålla kunskap om de lagar och 
styrdokument som förväntas styra det finska språkstödet.  

Intervjuer  

Jag har genomfört intervjuer med de tre språkpedagogerna för att 
närma mig forskningsfrågan om hur språkpedagogers didaktiska 
agenda skapar förutsättningar för genomförandet av det finska språk-
stödet. Det var viktigt att språkpedagogerna hade viss erfarenhet av ar-
betet då intervjuerna genomfördes. Under forskningsprojektets första 
månad intervjuades två av språkpedagogerna som arbetat i det finska 
språkstödet sedan försöksperioden startade. Fyra månader in i forsk-
ningsprojektet genomfördes en intervju med den tredje språkpedago-
gen, som hade börjat sitt uppdrag senare än de andra två språkpedago-
gerna. Två intervjuer genomfördes i ett mötesrum på en neutral och 
avgränsad plats för både mig och språkpedagogerna. Den tredje inter-
vjun genomfördes i ett arbetsrum i en lokal som var välbekant för 
språkpedagogen. Under samtliga intervjuer var bara språkpedago-
gerna och jag närvarande. Två intervjuer spelades in med diktafon. En 
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av språkpedagogerna önskade att inte bli inspelad. Under den inter-
vjun skrevs intervjusvaren ner så ordagrant som möjligt och renskrevs 
senare samma dag. De två inspelade intervjuerna som tog 18 respektive 
21 minuter, har transkriberats ordagrant och i sin helhet.  
 
För att ytterligare förstå, vilka strukturella aspekter som skapar förut-
sättningar för genomförandet av det finska språkstödet, genomfördes 
intervjuer med åtta förskolepedagoger, som arbetade på avdelningar 
där det finska språkstödet tog form. Intervjuerna fokuserade på försko-
lornas språkutvecklande arbete och syftade till att förstå i vilket sam-
manhang det finska språkstödet tog form. Förskolepedagogerna arbe-
tade på tre av de sammanlagt sex förskolor som jag tidigare genomfört 
observationer i.  För att bättre förstå de intervjuade förskolepedagoger-
nas perspektiv var det relevant för mig att ha bekantat mig med deras 
lokaler och observerat hur det finska språkstödet tog form just på deras 
specifika avdelning. Intervjuerna genomfördes därför först efter fyra 
månader. Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda rum i deras för-
skolor. De spelades in med diktafon och pågick i ca 15-25 minuter. In-
tervjuerna har transkriberats ordagrant och i sin helhet. Under inter-
vjuerna var endast jag och den intervjuade förskolepedagogen närva-
rande. Samtliga intervjuer genomfördes under förskolepedagogernas 
arbetstid då barnen var utomhus. Intervjuerna genomfördes under på-
gående pedagogisk verksamhet, vilket kan ha påverkat att intervjuerna 
blev relativt korta.  
 
Intervjuerna med både språkpedagogerna och förskolepedagogerna 
var av öppen karaktär (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna med 
språkpedagogerna fokuserade på deras didaktiska uppdrag i det finska 
språkstödet. Intervjuerna med förskolepedagogerna fokuserade det 
språkutvecklande arbetet i förskolan (se intervjuguider, Appendix 1). 
Jag har använt mig av intervjuer för kunna få kunskap om forsknings-
personernas perspektiv (Miller & Glassner, 2011). Det handlar om 
språkpedagogers perspektiv på det finska språkstödet. Det handlar 
också om förskolepedagogers perspektiv på det språkutvecklande ar-
bete som de genomför i förskolan. En utgångspunkt i studien är att det 
språkutvecklande arbetet i förskolan har betydelse för hur det finska 
språkstödet tar form.  
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Etik 
I studien har jag följt Vetenskapsrådets (Hermerén, Gustafsson & Pet-
terson, 2011; Vetenskapsrådet, 2017) forskningsetiska principer. Alla 
deltagare har gett informerat samtycke till att delta (se Appendix 2). 
Det innebär att de fått information om forskningsprojektets syfte och 
fått möjlighet att ge samtycke. Samtliga deltagare fick också informat-
ion om att de när som helst kan avsluta sitt deltagande. Språkpedago-
gerna fick information om studiens syfte och en förfrågan om att delta 
innan genomförandet av observationer och intervjuer. Denna inform-
ation gavs muntligen och skriftligen av mig vid ett av de möten inom 
kommunens utvecklingsprojekt som genomfördes under tiden för 
forskningsprojektet. En av språkpedagogerna avslutade sitt deltagande 
under tiden för fältarbetet men gav mig tillåtelse att använda det redan 
insamlade materialet. Samtliga intervjuer med förskolepedagoger fö-
regicks av ett telefonsamtal där jag beskrev syftet med intervjun och 
ställde en fråga om att få intervjua dem. Under telefonsamtalen be-
stämdes tid och plats för intervjuerna. I direkt anslutning till intervju-
erna fick förskolepedagogerna på nytt information om studiens syfte 
och en fråga om att delta varpå de skriftligen gav sitt samtycke. 
 
Vårdnadshavare gav informerat samtycke för sina barns deltagande i 
forskningsprojektet. Barns samtycke söktes dessutom under observat-
ionerna. I likhet med det som Skånfors (2009) beskriver som etisk ra-
dar, ansträngde jag mig för att inta en inkännande roll som forskare. 
Det innebar att jag eller språkpedagogen frågade om jag fick vara med 
och att barnet då godkände eller inte godkände. Det innebar också att 
jag fick vara inkännande för olika situationer som kunde uppstå. Till 
exempel var det ett barn som inte ville vara med på en verksamhet som 
språkpedagogen planerat och visade sitt missnöje genom att gråta. Bar-
nets reaktion fick mig att direkt avsluta observationen och lämna rum-
met. Senare rådgjorde jag med förskolepedagoger på avdelningen och 
med språkpedagogen om mitt fortsatta observerande. Tillsammans tog 
vi beslutet att jag skulle avsluta min studie på den aktuella avdelningen. 
 
Det empiriska materialet har förvarats inlåst i ett skåp, som endast jag 
har haft tillgång till, på min arbetsplats. Det handlar både om primär-
data som handskrivna fältanteckningar och ljudinspelningar och om 
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renskrivna fältanteckningar och transskript av ljudinspelningar. End-
ast jag har läst materialet i sin helhet. Mina handledare har tagit del av 
exempel ur data under analysprocessen. Alla personer och platser som 
förekommer har pseudonymiserats för att skydda forskningspersoner-
nas identitet.  
 
En etisk reflektion som uppstått är förhållandet till alla barn i försko-
lorna där observationsstudien genomförts. Samtliga deltagare med re-
lation till just det finska språkstödet, har enligt forskningsetiska prin-
ciper gett informerat samtycke till att delta i studien. Inga andra barn 
eller vårdnadshavare därutöver i förskolor där observationer ägde rum 
fick möjlighet till informerat samtycke. Emellanåt hände att det finska 
språkstödet tog form inkluderat i övrig verksamhet då barn från hela 
avdelningen deltog. Ibland lekte en språkpedagog och det enskilda bar-
net på ett aktivitetstorg, då barn kunde komma och interagera med 
språkpedagog och barn med finsk minoritetstillhörighet. Att inhämta 
informerat samtycke för samtliga barn, uppåt 1000 barn, på tretton 
förskolor skulle ha inneburit ett gediget arbete för mig. Det skulle också 
ha inneburit ställningstaganden för vårdnadshavare vars barn jag ald-
rig skulle stöta på under mina observationer, som varade under be-
gränsad tid med enskilda barn en gång per vecka. Vad jag med mer er-
farenhet förstått och insett är att jag kunde ha informerat samtliga 
vårdnadshavare om studien och bett dem kontakta mig eller persona-
len om de hade några frågor eller inte ville riskera att deras barn blev 
observerat av mig.  

Analys 
Det empiriska materialet består av renskrivna fältanteckningar, lagtex-
ter och styrdokument som reglerar det finska språkstödet och försko-
lans verksamhet, samt transkriberade intervjuer.  

Analys av fältanteckningar 

Fältanteckningar från observationerna har genomgått en innehållsana-
lys. I enlighet med Bryman (2001) handlar det om att jag har skapat 
teman i det empiriska materialet. Analysarbetet har inte varit en linjär 
process utan jag har flera gånger gått tillbaka och gjort om analyserna 
efter att jag fått mer insikt. Analysprocessen beskrivs dock linjärt för 
att vara så transparant som möjligt.  
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1. Det renskrivna materialet lästes flera gånger under analyspro-
cessen och språkliga händelser med språkpedagog och barn med 
finsk minoritetstillhörighet identifierades. Hymes (1972) ram-
verk för deltagande användes för att rama in de språkliga hän-
delserna. I detta steg noterades deltagare och innehållet, vad del-
tagarna riktade sin uppmärksamhet mot, i de språkliga händel-
serna. När deltagarna riktade sin uppmärksamhet mot något ge-
mensamt sågs som start på en språklig händelse. När deltagar-
nas fokus riktades mot något nytt innehåll eller någon lämnade 
interaktionen sågs det som slutet på händelsen. I detta skede 
ordnades data i Excel. 

2. I nästa steg identifierades vilka språkliga händelser som initieras 
av barn respektive vuxna. För att identifiera initiativtagare fick 
jag spåra i fältanteckningarna då själva initiativet (oftast av ett 
barn) till en språklig händelse togs. I analysen upptäcktes att 
barns initiativ ibland inte fångas upp av den vuxne direkt. Ibland 
hinner det hända andra saker mellan barnets initiativ och ge-
mensamt uppmärksamhetsfokus. Att spåra vem som tagit ini-
tiativet för innehållet innebar att språkliga händelser, som jag ti-
digare identifierat, delades eller sattes ihop. Exempelvis upp-
täcktes att tre språkliga händelser, som kom efter varandra, fak-
tiskt var två språkliga händelser. En händelse hade bara pausat 
för en annan språklig händelse. Ett annat exempel är när en hän-
delse blev två händelser. I analysen upptäcktes två efterföljande 
uppmärksamhetsfokus, vilket innebar att den språkliga händel-
sen delades. Nya språkliga händelser identifierades och gemen-
samt uppmärksamhetsfokus noterades. Sammanlagt identifiera-
des 165 språkliga händelser. Av dessa 165 språkliga händelser 
identifierades 88 språkliga händelser vara initierade av barn och 
77 vara initierade av språkpedagoger. 

3. De barninitierade och de vuxeninitierade språkliga händelserna 
kategoriserades och ordnades i Excel efter deltagare, uppmärk-
samhetsfokus, material som används och i vilken kontext den 
språkliga händelsen tog form. De olika kategorierna samman-
ställdes och frågor som ställdes var: Vad tar barn respektive 
vuxna initiativ till att göra? Vad är typiskt för barninitierade re-
spektive vuxeninitierade språkliga händelser?  

4. Ett antal språkliga händelser som var beskrivande för barniniti-
erade respektive vuxeninitierade språkliga händelser valdes ut 
för vidare analys.  
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Under en del av analysprocessen valde jag att dela upp barnen efter 
ålder (yngre än tre år och tre år eller äldre), för att se om innehållet i 
språkliga händelser skilde sig åt. Uppdelningen baserades för det första 
på min egen förståelse för barnens verbala språkliga förmåga. För det 
andra berodde uppdelningen på en gräns som i forskningssamman-
hang vanligtvis dras vid 3-års ålder. Min förståelse för barnens verbala 
språkliga förmåga baserades dels på språkpedagogernas bedömningar 
av barnens språkliga kompetens, både finska och svenska, men också 
på mina egna observationer under pågående studie. Jag observerade 
hur de barn som var yngre än tre år kommunicerade mer med kropp 
och gester och mindre med verbala uttryck som ”nej” och ”kom”. Ef-
tersom två barn under 3 år deltog i 39 av 165 språkliga händelser, är 
det inte relevant att dra några slutsatser i analysen baserade på upp-
delning i barns ålder.  

Analys av dokument 

I analysen av dokument användes på ett övergripande plan den indel-
ning som Baker (2001) gör i typologin över starka tvåspråkiga utbild-
ningar. Frågor som ställdes till lagtexter, nationella och internationella 
styrdokument var: Vilka rättigheter har den finska minoriteten, speci-
fikt i relation till förskolan? Vilka utbildningsmässiga mål gäller för mi-
noriteten? Vilka sociala mål gäller? Vilka mål för språkligt utfall finns 
för det enskilda barnet? Till kommunens lokala styrdokument ställdes 
följande frågor: Vilken typ av program är det? Vilka barn deltar, tillhör 
de språklig minoritet och/eller majoritet? I nästa steg ställdes frågor 
om likheter och skillnader mellan det finska språkstödet och de utbild-
ningar som finns beskrivna av Baker (2001).  

Analys av intervjudata 

Det empiriska materialet från intervjuerna har analyserats utifrån in-
nehållsanalys och teman har skapats (Bryman, 2011). Under analysen 
lästes transkripten flera gånger och frågor som ställdes till det empi-
riska materialet var: Vad beskriver språkpedagoger att de gör i det 
finska språkstödet? Vad beskriver förskolepedagoger att de gör för att 
utveckla språk? Varför gör de just det? Vilka teorier om språkutveck-
lande arbete blir synliga? Vilka språk styr/tar plats i verksamheten? 
Vad styr revitalisering av det finska språket och när sker språkrevitali-
sering? Cummins (2000) ramverk för att utveckla skolspråk användes 
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för att förstå det språkpedagoger och förskolepedagoger i förskolan be-
skriver att de gör i sitt språkutvecklande arbete. Svaren från analysen 
ordnades i Words tabellformat och teman skapades. Under analysen 
har exempel från intervjuer som illustrerar olika skapade teman valts 
ut. Exemplen har sedan renskrivits för att underlätta läsning och för-
ståelsen av innebörden samt för att förhindra identifiering av forsk-
ningspersoner. I renskrivningsprocessen har det transkriberade tal-
språket ändrats till skriftspråk och språkliga satser har skapats. I ex-
emplen som presenteras i resultatdelen har mina (Ellinors) humman-
den och uttalanden som ”ja” och ”okej”, tagits bort för att skapa ett mer 
sammanhållet och kommunicerbart intervjusvar. I de sammanhang 
där det fyller en funktion finns mina inlägg under intervjun kvar. 
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Förutsättningar för finsk språkrevitalisering i svenskspråkig för-
skola 
Resultatavsnittet har tre delar som beskrivs var för sig, men som är re-
laterade och ska förstås tillsammans. I avsnittet beskrivs resultat som 
på olika sätt skapar förutsättningar för revitalisering av det finska språ-
ket i svenskspråkig förskola. Den första delen handlar om strukturella 
aspekter som organisation och ramverk för finskt språkstöd och nor-
mer för språk i förskolor. Den andra delen handlar om barn och språk-
pedagogers deltagande. Den tredje och sista delen handlar om språk-
pedagogers didaktiska agenda. Det sammanlagda resultatet visar att 
det finns en spänning mellan förskolornas och det finska språkstödets 
språkutvecklande verksamhet, där det finska språkstödet framstår som 
sårbart som språkrevitaliserande verksamhet. I de kommande empi-
riska excerpten kallas språkpedagoger för Sp och förskolepedagoger för 
Fp. För barn som har annat modersmål än svenska används begreppet 
flerspråkiga barn. Resultatdelarna har numrerats för att underlätta läs-
ningen. 

1. Strukturella aspekter  
Resultaten visar de strukturella aspekter som skapar förutsättningar 
för genomförandet av det finska språkstödet i förskolor. I styrdoku-
ment om och i observationer av det finska språkstödet synliggörs struk-
turella aspekter som tidsramar, rutiner och syften. I förskolepedago-
gers beskrivningar av sitt språkutvecklande arbete framträder struktu-
rella aspekter av hur kommunikation och språkutvecklande arbete går 
till i förskolorna. Med hjälp av det teoretiska begreppet kulturella ge-
menskaper (Rogoff, 2003) är det möjligt att förstå, hur sammansätt-
ningar av olika strukturella aspekter i förskolorna skapar förutsätt-
ningar för, hur det finska språkstödet tar form. Nedan följer en presen-
tation av strukturella aspekter för det finska språkstödet följt av en pre-
sentation av strukturella aspekter i förskolor, vilka båda skapar dessa 
förutsättningar.  

1.1 Organisation och ramverk för finskt språkstöd 

En strukturell aspekt som skapar förutsättningar för hur det finska 
språkstödet tar form är hur språkstödet organiseras i förskolan. En an-
nan strukturell aspekt är de styrdokument och lagar som styr verksam-
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heten. Bakers (2001) typologi över tvåspråkiga utbildningar har tilläm-
pats på det finska språkstödet (se tabell 2). Eftersom Bakers typologi 
gäller skolkontext och föreliggande studie gäller förskolekontext kan 
ingen generell jämförelse göras men genom en liknande uppdelning 
blir strukturella aspekter som skapar förutsättningar för det finska 
språkstödet synliga.  
 
Tabell 2. Bakers (2001) typologi tillämpat på det finska språkstödet. 

Typ av 
program 

Typ av barn Undervis-
ningsspråk 

Sociala och ut-
bildningsmäss-
iga mål 

Mål för 
språkligt 
utfall 

Finskt 
språkstöd i 
svensk för-
skolkon-
text. 

Barn med 
finsk minori-
tetstillhörig-
het, 
majoritets- 
och minori-
tetsspråk. 
 

Fokus på 
finska språket 
max 1,5 
timma/vecka. 
Majoritets-
språket 
svenska övrig 
tid. 

Skydda och främja 
finska språket, 
barns språkanvän-
dande och utveckl-
ing av kulturell 
identitet. Laglig 
rätt att få lära, ut-
veckla och använda 
sitt minoritets-
språk. 

Saknas 

 
De strukturella aspekter som här framträder är att finskt språkstöd er-
bjuds till barn med finsk minoritetstillhörighet, oavsett om deras 
förstaspråk är minoritetsspråket finska eller majoritetsspråket 
svenska, eller båda. De flesta deltagande barnen har svenska som sitt 
förstaspråk. Barnen är 1-6 år och har olika språkliga förmågor i de 
finska och svenska språken. Det finska språkstödet erbjuds alla barn 
med finsk minoritetstillhörighet men bestäms av vårdnadshavare och 
om det finns plats i den verksamhet som erbjuds. En annan strukturell 
aspekt är tid för det finska språkstödet. För varje barn innebär det att 
det finska språket fokuseras under maximalt 1,5 timme/vecka. Det 
svenska språket är dominerande under den resterande tiden av veckan. 
Ytterligare en strukturell aspekt är målen för det finska språkstödet. De 
sociala och utbildningsmässiga målen är att skydda och främja mino-
ritetsspråket. Barns utveckling av kulturell identitet och användning av 
minoritetsspråket ska främjas särskilt (SFS 2009:724). Personer som 
tillhör de nationella minoritetsspråken har laglig rätt att få lära, ut-
veckla och använda sitt minoritetsspråk (SFS 2009:600). Kommunens 
mål är att erbjuda finskt språkstöd under 1, 5 timme/vecka. Det finns 
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inga mål för de deltagande barnen att utveckla förmågor i det finska 
språket eller för att bli tvåspråkiga. 
 
Det framträder likheter och skillnader i jämförelsen mellan det finska 
språkstödet och de tvåspråkiga utbildningar som beskrivs av Baker 
(2001). En likhet är vilken typ av barn som deltar i utbildningen. Ut-
bildningarna erbjuds till minoritets- och majoritetsspråkiga barn. Yt-
terligare en likhet är sociala och utbildningsmässiga mål för de tvåsprå-
kiga utbildningarna, där syftet är att bibehålla språk, främja pluralism 
och erbjuda utveckling. Skillnaderna rör språket i klassrummet, tid för 
språklig exponering och mål för språkligt utfall. I de tvåspråkiga utbild-
ningar som beskrivs av Baker används målspråket som undervisnings-
språk under minst 50 % av undervisningstiden. Det är inte enkelt att 
jämföra undervisningsspråk i olika utbildningar eftersom utbildningar 
varierar och tar form i olika lokala kontext, men i jämförelse framstår 
exponeringen av finska i det finska språkstödet som låg. Största skill-
naden mellan de tvåspråkiga utbildningarna som Baker beskriver och 
det finska språkstödet verkar vara relaterad till mål för språkligt utfall. 
Enligt Språklagen (SFS 2009:600) har barn med finsk minoritetstill-
hörighet rätt att lära, utveckla och använda det finska språket men ett 
sådant mål saknas i kommunens lokala plan. När kommunens lokala 
styrning av det finska språkstödet är svag, kan det skapa didaktiska ut-
maningar i genomförandet, exempelvis vad barn ska lära och hur under 
språkstödets 1,5 timme. Det kan också skapa didaktiska utmaningar, 
exempelvis vilken roll förskolorna ska ha i genomförandet av det finska 
språkstödet.  

Tidsramars och rutiners begränsande påverkan på det finska språkstödet 
En strukturell aspekt som framträder i analysen av det finska språkstö-
det och som begränsar genomförandet är tid i relation till rutiner i för-
skolan. Rutiner i förskolan är inte begränsande i sig utan begränsning-
arna framträder i relation till hur tid styr det finska språkstödet. Ef-
tersom språkpedagogerna oftast kom till en specifik förskola på samma 
tid varje vecka styrdes innehållet i det finska språkstödet efter försko-
lans rutiner. Om språkpedagogens besök sammanföll med lunch eller 
frukost kom innehållet i det finska språkstödet att fokusera på maten, 
till exempel hur man häller upp ett glas mjölk och vad gröt heter på 
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finska. Resultatet visar att tolv barninitierade och femton vuxeninitie-
rade språkliga händelser under frukost och lunch innehöll samtal om 
mat. Konversationer vid frukost eller lunch förflyttades sällan bortom 
den omgivande kontexten.  Om språkpedagogen kom under sagostun-
den, blev gemensamt uppmärksamhetsfokus i de språkliga händel-
serna på boken och bilderna i boken. Om språkpedagogen däremot 
kom under tid för planerade aktiviteter eller fri lek, kunde innehållet 
variera. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv där språket ses som sam-
manflätat med det sociokulturella sammanhanget (Rogoff, 2003), är 
det tydligt hur det finska språkstödets fasta tidsram och förskolans ru-
tiner begränsar barnens möjligheter till språkinlärning i finska med va-
rierat innehåll. Slutsatsen är att rutiner i förskolan erbjuder specifika 
diskussionsämnen och att det under samma typ av aktivitet skapas 
språkliga händelser med liknande innehåll. 
 
Det finska språkstödets fasta tidsram gör att det uppstår brister i kon-
tinuitet. Det kunde för ett enskilt barn innebära att språkstödet uteblev 
under flera veckor i rad. Exempelvis ville ibland barn inte delta i det 
finska språkstödet på den utsatta tiden. Det hände också att språkpe-
dagogen eller barnet var sjukt den aktuella dagen. Brister i kontinuitet 
kunde också bero på att andra aktiviteter ägde rum i förskolorna som 
utflykter eller möten vilket resulterade i att språkstödet uteblev. Även 
de tre språkpedagogerna beskriver tid som en förutsättning för den 
finskspråkiga verksamheten. Tid framstår som en aspekt som begrän-
sar verksamheten allra mest: 
 

Och jag kan lyssna på barnen så det finns möjligheter inom ramen av tid, om 
man säger så. Det är tiden som sätter mest gränser. Jo, för att hinna träffa alla 
barn så… Jag skulle gärna ha mer tid för varje barn än vad jag har nu.  

           (Excerpt 1, intervju med Sp 1) 
 
Språkpedagog 1 anser sig begränsad av tiden hon har för varje barn. 
Hon beskriver att arbetet som språkpedagog innefattar ”fantastiska 
möjligheter” som att lyssna på barnen men att ”tiden sätter gränser” 
och att hon ”vill ha mer tid för varje barn”. Bakers (2001) beskrivning 
av tvåspråkiga utbildningar möjliggör förståelse av att tiden till förfo-
gande har betydelse för vad som blir möjligt att göra i det finska språk-
stödet.  
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1.2 Förskolors språkliga normer 

Ytterligare en strukturell aspekt som framträder i resultaten är språk-
liga normer i förskolan. När förskolepedagoger får beskriva sitt språk-
utvecklande arbete i förskolor framträder deras perspektiv på språk, 
lärande, barn och på uppdraget att utveckla språk. För att förstå för-
skolepedagogers beskrivningar har tre pedagogiska principer för att ut-
veckla ett skolspråk använts (Cummins, 2000). Förskolepedagogernas 
beskrivningar synliggör de normer som finns i de aktuella förskolorna. 
De språkliga normerna (se tabell 3) skapar förutsättningar för genom-
förandet av finskt språkstöd. Begreppet kulturella gemenskaper (Ro-
goff, 2003) gör det möjligt att förstå hur de språkliga normerna har 
betydelse för hur det finska språkstödet genomförs. De normer som 
identifierats i analysen presenteras här i fyra teman med underteman:   
 
Tabell 3. Tema 1-4: Språkliga normer i förskolan 

1. Svenska 
språket som 
dominerande 

2. Andra språk 
än svenska som 
underordnade 

3. Det osynliga 
finska språkstö-
det 

4. Samarbete 
och motstånd 

Det enspråkiga 
perspektivet  
Andra arbetssätt 
med flerspråkiga 
barn. 

Det begränsade 
flerspråkiga per-
spektivet. 

Det minoritets-
språkiga barnet. 
Det osynliga 
finska språkstö-
det. 

Samarbete för 
finskt språkstöd. 
Motstånd. 

 
Flera olika aspekter som uttrycks i förskolepedagogernas beskriv-
ningar kommer att presenteras, inte bara de mest framträdande. De 
olika normerna är inte kopplade till specifika förskolor eller specifika 
förskolepedagoger och gäller övergripande teman i materialet som hel-
het. Temat Svenska språket som dominerande och temat Andra språk 
än svenska som underordnade handlar mer om förskolors generella 
språkutvecklande arbete. Temat Det osynliga finska språkstödet och 
temat Samarbete och motstånd handlar mer specifikt om det finska 
språkstödet. 
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Tema 1. Svenska språket som dominerande 
Det första temat handlar om det svenska språket som dominerande. En 
norm som framträder i förskolepedagogernas beskrivningar av försko-
lornas språkutvecklande arbete är ett enspråkigt perspektiv. Det inne-
bär att det finska språkstödet tar form i en verksamhet där det svenska 
språket prioriteras och ges mest utrymme. Detta perspektiv antyder 
också att förskolepedagoger utgår från ett enspråkigt barn när de pla-
nerar sin verksamhet. Inom sociokulturella perspektiv förstås att inter-
aktioner och lärande tar form i sociala och kulturella sammanhang 
(Rogoff, 2003). Ur ett sådant perspektiv förstås hur genomförandet av 
det finska språkstödet påverkas av den svenskspråkiga dominansen 
och det enspråkiga perspektivet i förskolorna. Det finska språkstödet 
kan få svårt att vinna mark i förskolan. I detta avsnitt presenteras det 
enspråkiga perspektivet och att barn med annat modersmål än 
svenska, flerspråkiga barn, kräver andra arbetssätt.  

Det enspråkiga perspektivet  
Resultaten visar att ett enspråkigt perspektiv är det mest framträdande 
i förskolepedagogernas beskrivningar av det språkutvecklande arbetet. 
Det betyder att det finska språkstödet tar form i verksamheter som är 
formade av enspråkiga normer för kommunikation och får på så sätt 
betydelse för genomförandet av det finska språkstödet. Oavsett vilka 
språk som finns representerade i barngruppen beskriver förskolepeda-
gogerna hur de arbetar på olika sätt för att utveckla det svenska språ-
ket. De genomför specifika aktiviteter, då språket fokuseras, som sam-
lingar och högläsning. Förskolepedagogerna beskriver hur de samtalar 
med barnen under dagen i förskolan och att de konversationer som på-
går utvecklar barnens språk. Under dessa samtal med barnen sätter 
förskolepedagogerna ord på handlingar, namnger saker och förklarar 
begrepp. Dessa samtal beskrivs ta form under hela dagen. Ytterligare 
ett språkutvecklande arbetssätt som beskrivs, är hur barnen får ut-
veckla språk medan de arbetar med att skapa andra saker, som att 
bygga en koja åt sagofiguren Mamma Mu eller göra en bok. Två försko-
lepedagoger beskriver, hur de organiserar för språkliga aktiviteter, som 
kartlägger barns språkliga förmåga, i detta fall TRAS (Tidig registrering 
av språkutveckling, Espenakk, 2006). Med stöd i Cummins (2000) tre 
pedagogiska principer är det möjligt att förstå hur förskolepedagogers 
beskrivningar av sitt språkutvecklande arbete fokuserar på språkets in-
nehåll, form och användning. När förskolepedagoger beskriver hur de 
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i den dagliga kommunikationen utgår från barns tidigare erfarenheter, 
intresse och kunskaper kan det förstås som fokus på språkets innehåll. 
När förskolepedagoger beskriver hur de, i exempelvis samlingar och 
boksamtal, gör barn uppmärksamma på hur språk låter, vad ord bety-
der och innebär, förstås det som fokus på språkets form. När de beskri-
ver hur barnen får använda språk när de pratar, skriver och sjunger, 
förstås det som förskolepedagogers fokus på språkets användning.  Ge-
nom förskolepedagogernas beskrivningar är det möjligt att förstå hur 
olika arbetssätt också är sammanflätade med varandra. Situationer då 
språkets form fokuseras innehåller aspekter av kommunikativ karaktär 
som fokus på innehåll och användning. Likaså innehåller vardagliga 
samtal emellanåt instruerande arbetssätt då språkets form blir i fokus. 
I de följande två excerpterna beskriver förskolepedagogerna att de både 
instruerar och kommunicerar med barn för att utveckla det svenska 
språket: 

 
Förutom allt det där som man gör hela tiden genom att prata och ha konver-
sationer med barnen så har vi i samlingarna, vi kallar det kanske inte för 
språksamling men vi blandar in det, vi har klappkort där man klappar stavel-
ser till sitt namn. Vi använder oss av att rimma, sånger, ramsor. Vi har ju Born-
holmsmodellen, det materialet, och vi har även det gamla från Görel Sterner. 
Och där plockar man ju lite. Fast som sagt vi har ju inte följt det (modellen) 
kapitelvis utan vi plockar in om sagolådor och sådant. (Excerpt 2, intervju med 
Fp 1) 

 
Excerpt 2 illustrerar hur det språkutvecklande arbetet bedrivs genom 
vardagliga samtal och i interaktion mellan barn och förskolepedagoger. 
Förskolepedagog 1 beskriver hur de ”hela tiden” pratar och har konver-
sationer med barnen. Utöver detta helhetsperspektiv visar exemplet 
också hur barns språkutveckling stimuleras genom samlingar då språ-
ket fokuseras, som att klappa stavelser, rimma, sjunga och ramsa. För-
skolepedagogens beskrivningar visar att ett enspråkigt perspektiv på 
lärande, språk och barn genomsyrar dagarna i förskolan. Det ensprå-
kiga perspektivet genomsyrar på så vis det språkutvecklande arbetet 
och inkluderar hela barngruppen. I följande excerpt beskriver försko-
lepedagog 8 hur det medvetna språkutvecklande arbetet genomförs i 
det dagliga arbetet i samtal med barnen: 
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Att vi aktivt benämner ”kan du skicka pennan” inte ”kan du skicka den” utan 
att man benämner saker vid dess rätta namn. Vi hjälper även barnen att språk-
sätta, att man liksom förstärker deras språk. Om ett barn till exempel pekar 
(på en penna) ”ah det var pennan du ville ha”. (Excerpt 3, intervju med Fp 8) 

 
Excerpt 3 illustrerar hur förskolepedagogen i sitt vardagliga arbete, i 
samtal med barnen, medvetet benämner saker vid dess rätta namn. 
Likt excerpt 2 ovan synliggörs det svenska språket som föremål för det 
språkutvecklande arbetet. Genom att explicit benämna saker vid dess 
rätta namn stöttar förskolepedagogen barnet i sin utveckling av det 
svenska språket. Med hjälp av Cummins (2000) pedagogiska principer 
kan de vardagliga samtalen med barnen i förskolan förstås som försko-
lepedagogers medvetna fokus på språkets innehåll. Med stöd av de pe-
dagogiska principerna kan samlingar och aktiviteter då barn och för-
skolepedagoger klappar stavelser, sjunger och rimmar förstås som ett 
sätt för förskolepedagoger att hålla fokus på det svenska språkets form 
och användning. För språkpedagogerna innebär detta resultat att de 
ska genomföra ett finskt språkstöd i verksamheter som är formade av 
enspråkiga normer. Normerna skapar på så vis förutsättningarna för 
deras arbete.  

Flerspråkiga barn kräver andra arbetssätt  
Som beskrivet ovan framstår svenska språket som dominerande i för-
skolornas språkutvecklande arbete. När intervjuerna rör språkutveck-
lande arbete för barn med annat modersmål än svenska fortsätter för-
skolepedagogernas beskrivningar handla om det svenska språket. I för-
skolepedagogernas beskrivningar synliggörs också att arbetet med 
dessa barn kräver andra arbetssätt än med endast svensktalande barn. 
Två förskolepedagoger beskriver hur de upplever det som en utmaning 
att i sin barngrupp få barn, som ännu inte behärskar det svenska språ-
ket. De beskriver hur man då får arbeta på ett annat sätt än med svensk-
talande barn:  
 

Det kan ju vara när vi har barn som inte har … ja vi har ju de (barnen) med 
finskan. Då kom vi in på det då fick vi barn som inte hade svenska. Ja, nu har 
ju det gått väldigt bra, för då fick vi prata väldigt … ja, gå in på ett annat sätt 
med språket egentligen. ”Nu ska vi äta” (för handen mot munnen, talar lång-
samt). Och så fick jag en lista på ord också utav mamman där så att jag kunde 
på, fast då ville det till att jag hade den (listan). Ja några begrepp som jag inte 
kan säga nu. Men jag har ju även förut i mitt arbetsliv träffat på barn med 
finska. De har lärt mig något ord. Som att jag kunde säga makkara, att det är 
korv. Och i och med att jag kunde säga några ord så tyckte det här barnet att 
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jag kunde nog lite finska. Det kändes som att han förlitade sig väldigt på att 
jag förstod. Han tittade på mig och sa långa meningar och jag nickade och sen 
var han väldigt nöjd. Och sen när vi satt och åt kunde jag säga ”vill du ha po-
tatis” (långsamt och förtydligat tal) och i verksamheten också ”nu ska vi byta 
blöjan” (Excerpt 4, intervju med Fp 1) 

 
Förskolepedagog 1 beskriver hur hon får arbeta på ett annat sätt med 
barn som inte kan svenska språket. Excerpt 4 illustrerar hur barn som 
inte kan svenska möter en språklig verksamhet där förskolepedagoger 
lär sig begrepp på barnets språk och använder ett kontextnära och an-
passat tal. I excerpten beskriver förskolepedagogen hur hon anpassar 
sitt språk genom att mer medvetet använda flera språkliga resurser 
som gester, enstaka ord på finska och samtidigt talar tydligare med be-
toning på stavelser. Cummins (2000) pedagogiska principer bidrar 
med förståelse för att när förskolepedagogen använder ett anpassat tal 
och enstaka finska ord fokuserar hon på språkets innehåll. Verksam-
heten kommuniceras på så vis på ett meningsfullt sätt. Förskolepeda-
gogen beskriver också hur hon själv lärt sig några begrepp på barnets 
språk, vilket hon tolkar som betydelsefullt för barnet. Att förskolepe-
dagogen använder sig av enstaka finska ord visar ett perspektiv på bar-
net som flerspråkigt.  
 
Resultatet visar att det språkutvecklande arbetet med annat moders-
mål än svenska också handlar om att fostra i önskvärt beteende och 
utbilda barnen i kulturellt svenska ämnesområden. I en förskola, som 
har mer heterogent språkliga barngrupper, beskriver förskolepedagog 
7 hur de utgår från ett barn som har behov att utveckla specifika egen-
skaper och ämneskunskaper. Excerpt 5 nedan synliggör hur det språk-
utvecklande arbetet innehåller aspekter av att barn ska både allmänbil-
das, i detta fall om fåglar, och utveckla ett önskvärt beteende i skogen: 

 
Det är olika vad vi ska hitta på nu. Sen ska ju Mamma Mu och Kråkan få följa 
med till skogen också. Nu ska vi snart börja gå till skogen. Och då ska de (bar-
nen) ju också vara med där så att de får reda på vad som finns i skogen. Då ska 
vi hjälpas åt och lära Mamma Mu och Kråkan vad det finns i skogen. Hur man 
är när man är i skogen och hur man uppför sig och så vidare, eftersom de är 
lite novisa på det mesta. Ja, så vi hjälper dem här i livet. Vi har även tänkt att 
ta med de vanligaste fåglarna, då när vi är i skogen och läten. Och även hur 
man uppför sig när man är utanför skogen eller i skogen, utanför miljön här 
(förskolan). Att man även får vara rädd om sin närmiljö. (Excerpt 5, intervju 
med Fp 7). 
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Avdelningen använder sig av sagofigurerna Mamma Mu och Kråkan 
och dessa figurer följer med barngruppen ut på utflykt. Förskolepeda-
gog 7 beskriver hur de undervisar och lär Mamma Mu och Kråkan om 
djur, vad som finns i skogen och hur man beter sig i skogen och sin 
närmiljö. I kulturella gemenskaper skapas och upprätthålls normer och 
regler för samspel och kommunikation (Rogoff, 1990, 2003). Genom 
att utbilda och fostra sagofigurerna kan förskolepedagogerna samtidigt 
undervisa barnen i det beteende och de kunskaper som är önskvärda i 
denna förskolas språkliga gemenskap. Cummins (2000) pedagogiska 
principer kan här bidra med förståelse för att förskolepedagogen foku-
serar på språkets innehåll, vilket blir tydligare när intervjun fortsätter 
och handlar om arbetet med barn med annat modersmål än svenska: 
 
 

Ellinor: Barn med ett annat modersmål än svenska? Hur tänker ni? Hur 
arbetar ni kring det? 

Fp7: Det är ju dem vi satsat på. Det är ju därför allting måste vara så 
konkret. De ska uppleva det själva. Om vi säger att vi sitter och lä-
ser en bok. Då är inte de med alls. Det går inte. Utan det måste vara 
väldigt konkret. 

Ellinor: Jag förstår och då är det för att förankra det svenska språket då 
tänker du? 

Fp7: Precis 
                   (Excerpt 6, intervju med Fp7) 
 
Förskolepedagog 7 beskriver hur verksamheten anpassats efter de barn 
som finns i gruppen, vilka språkliga kunskaper och erfarenheter bar-
nen har. Eftersom barngruppen består av många barn med annat mo-
dersmål än svenska sker det språkutvecklande arbetet under konkreta 
former som excerpterna ovan visar. Förskolepedagogen beskriver att 
de inte kan läsa boken (om Mamma Mu och Kråkan). Barnen med an-
nat modersmål än svenska har svårt att förstå sagan och därmed svå-
righeter att följa med i den. För att utveckla det svenska språket hos de 
specifika barnen arbetar de med att barnen ska få ”uppleva det själva”. 
Barnen ska få göra med hela kroppen och på en autentisk plats (i sko-
gen, i bussen). Det språkutvecklande arbetet verkar fokusera på att 
göra språket och sammanhanget meningsfullt och förståeligt, vilket 
Cummins (2000) beskriver som den pedagogiska principen att foku-
sera språkets innehåll. Begreppet kulturella gemenskaper (Rogoff, 
1990, 2003) synliggör hur barnet i förskolan förväntas utveckla ett spe-
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cifikt språk, ett specifikt beteende och specifika kunskaper som är gäl-
lande i den specifika förskolan. Resultaten visar att barn i förskolan 
förväntas lära om svensk kultur och det svenska språket, oavsett språk-
lig och kulturell bakgrund. I det empiriska materialet saknas beskriv-
ningar om hur barns kultur och erfarenheter tas tillvara i det språkut-
vecklande arbetet.  
 
Tema 2. Andra språk än svenska som underordnade  
Det andra temat handlar om att förskolepedagoger ger uttryck för att 
det är av underordnad betydelse att utveckla andra språk än svenska. 
Detta är något som sker i liten utsträckning eller inte alls, enligt försko-
lepedagogerna. Begreppet kulturella gemenskaper (Rogoff, 1990, 
2003) används för att förstå hur denna norm skapar förutsättningar 
för det finska språkstödet. Förskolepedagogers vilja, kunskap och 
språkliga kompetens samt om det finns fler barn i gruppen som talar 
samma språk verkar vara avgörande faktorer för att ett språkutveck-
lande arbete med andra språk än svenska ska ske. I detta avsnitt pre-
senteras Det begränsade flerspråkiga perspektivet.  
 
Det begränsade flerspråkiga perspektivet  
Under genomförandet av delstudien sker inte något tydligt och struk-
turerat språkutvecklande arbete för att utveckla andra språk än 
svenska i någon av förskolorna, enligt förskolepedagogerna. Det fram-
går i ett par intervjuer att förskolepedagoger uppmuntrar barn att an-
vända sitt ”hemspråk”. De frågar också vad saker heter på barnets 
språk och kan lära sig något enstaka begrepp. I den förskola där många 
barn använder flera språk i sin vardag finns också flerspråkiga försko-
lepedagoger. Här sker det språkutvecklande arbetet med flera språk 
periodvis. Förskolepedagog 8 berättar att de förnärvarande inte arbe-
tar särskilt medvetet med dessa språk: 
 

Fp 8: Inte just idag. Vi hade det förra terminen. Eftersom vi har personal 
som kan två andra språk, kan vi samla ihop dem vissa (stunder). 
De träffades på en samling som var separat men även samlade ihop 
de barnen vid frukostbordet och åt frukost med dem och pratade 
med dem på deras språk. Och vi uppmanar ju barnen. Om vi har 
barn som har samma hemspråk så är vi väldigt tillåtande att de 
pratar sitt hemspråk här, i leken och i vardagen. Så det är inget som 
vi tabubelägger utan uppmanar. Även att ta hjälp av barn som kan 
både svenska och sitt hemspråk när det kommer barn som inte kan 
svenska. 
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Ellinor: Hur tas det emot? Alltså barnen gör de detta? Pratar de med 
varandra? 

Fp8: Ja det är olika barn. Ja man ser ju att även om vi inte uppmanar 
barnen att tolka så ser man ändå att de barn som kan svenska be-
rättar om ett barn inte förstår ”gå å kissa skulle du göra nu” så lik-
som, på deras språk, att de kommunicerar. 

                  (Excerpt 7, intervju med Fp 8) 
 
Excerpt 7 visar hur förskolan periodvis organiserar för att andra språk 
än svenskan ska få utrymme i förskolans språkutvecklande arbete. Ex-
cerpten visar också hur utvecklandet av andra modersmål än svenska 
överlåts och begränsas av tillgången till förskolepedagoger med rätt 
språklig kompetens. Enligt språkpedagogen sker det språkutvecklande 
arbetet med andra språk än svenska delvis avskilt från övrig verksam-
het, som en separat samling. I det pedagogiska arbetet uppmuntrar för-
skolepedagog 8 barn till att använda sina språk i leken och i vardagen i 
förskolan. I förskolepedagogens beskrivning framgår även hur kamra-
ter som talar samma språk är en viktig resurs i arbetet. Rogoff (1990, 
2003) beskriver hur det i kulturella gemenskaper finns normer och reg-
ler för deltagande. Med det perspektivet framträder ett flerspråkigt 
perspektiv som oregelbundet och inte en tydlig del av förskolornas 
språkutvecklande arbete. Det finska språkstödet som genomförs av 
språkpedagoger tycks vara det enda strukturerade språkutvecklande 
arbetet med ett annat språk än svenska i de studerade förskolorna. Det 
betyder att det finska språkstödet tar form i verksamheter som inte 
medvetet och regelbundet främjar flerspråkighet. I det sammanhanget 
framstår det finska språkstödet som sårbart.  
 

Tema 3. Det osynliga finska språkstödet 
Det tredje temat illustrerar normen om det osynliga finska språkstödet. 
Hittills har resultaten visat hur arbetet med andra språk än svenska 
beskrivs ske sällan i det pedagogiska arbetet. I analysen framträder en 
bild av att förskolepedagogerna inte utgår från barn med annat mo-
dersmål när de planerar sin verksamhet. Vad gäller det finska språk-
stödet som tar form 1,5 timme i veckan så beskriver förskolepedagoger 
att de har lite eller ingen kännedom om vad de finska språkpedago-
gerna gör när de kommer ut till förskolorna. I detta avsnitt presenteras 
undertemana Barnet med finsk minoritetstillhörighet och Det osynliga 
finska språkstödet. 
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Barnet med finsk minoritetstillhörighet 
När förskolepedagoger beskriver sitt språkutvecklande arbete blir bar-
nen med finsk minoritetstillhörighet inkluderade i en homogen svensk 
(språklig och kulturell) barngrupp. Därigenom blir de osynliga som 
barn med minoritetstillhörighet. Hos förskolepedagogerna verkar det 
finnas en medvetenhet kring barnet/barnen med finsk minoritetstill-
hörighet och dess rättigheter, men det verkar inte omsättas i det prak-
tiska arbetet. Resultatet visar hur förskolepedagoger själva beskriver 
att de är ”dåliga på” att arbeta mer systematiskt med dessa barn, och 
”det borde vi bli bättre på”. När intervjun behandlar frågan om förut-
sättningar för att arbeta med språkstöd för andra språk än svenska be-
skriver förskolepedagog 5:  
 

Fp 5: Ja, vi har inga sånna (barn). 
Ellinor: Nej, utan barnet som är med i finska språkstödet, det är det 

enda så att säga? 
Fp5: Ja, det är det. 

                   (Excerpt 8, intervju med Fp5) 
 
Detta excerpt illustrerar ett perspektiv där barnet med finsk minori-
tetstillhörighet inte inkluderas i den grupp barn som ska ges möjlighet 
att utveckla ett annat språk än svenska. Vid frågan om barnet som del-
tar i det finska språkstödet är det enda, bekräftar förskolepedagogen 
det. Med begreppet kulturell gemenskap (Rogoff, 1990, 2003) blir det 
möjligt att förstå förskolans kulturella gemenskap som både enspråkig 
och monokulturell. Det är också möjligt att förstå det som att förskole-
pedagogen i detta fall har en syn på sin barngrupp som enspråkig. Ur 
det perspektivet blir det samtidigt ett osynliggörande av barnet med 
finsk minoritetstillhörighet.   
 

Det osynliga finska språkstödet 
Resultatet visar, att förskolepedagoger beskriver, att de inte egentligen 
vet vad språkpedagogen och barnet med finsk minoritetstillhörighet 
gör tillsammans. Förskolepedagogerna beskriver också, hur de inte ar-
betar med eller uppmärksammar det finska språket de stunder när 
språkpedagogen inte är i förskolan. Därmed framstår det finska språk-
stödet som osynligt och exkluderat. Förskolepedagog 5 beskriver, att 
när språkpedagogen Ritva är i förskolan är hon och barnet, som jag 
kallar Vilma, oftast inte integrerade i verksamheten utan sitter själva. 
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Förskolepedagog 5 beskriver också att hon inte arbetar med att ut-
veckla det finska språket i den vardagliga verksamheten:  
 

Fp 5: Vi är ju inte med när hon träffar Vilma. Men Vilma blir väldigt glad 
när Ritva kommer och Vilma frågar efter henne. Så det är en väl-
digt positiv stund för Vilma. Idag visste hon att Ritva skulle 
komma. Då visste vi ju inte att Ritva var sjuk men då när Vilma 
kom i morse ”idag kommer hon efter maten”, så Vilma har ju koll 
och hon väntar och hon tycker det är jätteroligt. Det märks ju på 
henne när hon kommer att ah … 

Ellinor: På vilket sätt kan du beskriva att hon tycker att det här är bra? Är 
det ni som ställer frågor eller hur kan det ta sig i uttryck? 

Fp5: Nej, det syns på henne för ibland när hon ser att hon kommer där 
ute (pekar ut genom rutan). Vilma sitter här och äter, så ser hon 
att Ritva kommer vid grinden. Man ser ju på hela henne: ”nu kom-
mer hon och hon ska vara med mig”, så det är ju verkligen, mm. 

Ellinor: Mm, och då är de inte integrerade med er verksamhet utan då sitter 
de för sig? 

Fp5: Ja, ibland så, det beror på vad Ritva har bestämt att de ska göra. 
För sist var de själva. Ibland har hon någon bok med sig och då kan 
det vara fler barn som är med. Så det är lite olika.  

Ellinor: Mm, arbetar ni någonting, ja, plockar ni upp någonting av finskan 
när Ritva inte är här? 

Fp5: Nej. Vi har frågat ibland typ: ”Vad heter det här på finska?”. ”Ja, 
jag vet inte”, säger Vilma då. Så hon vill inte berätta för oss liksom. 

                      (Excerpt 9, intervju med Fp5) 
 
Förskolepedagog 5 beskriver att barnet upplever det som positivt när 
språkpedagogen kommer. Förskolepedagogen beskriver också att det 
finska språkstödet ibland är integrerat med och ibland separerat från 
den övriga förskoleverksamheten. Hon beskriver hur språkpedagogen 
ibland har med en bok och att flera barn då kan vara med. Det finska 
språket framstår som osynligt i förskolans verksamhet och kulturella 
gemenskap den tid då språkpedagogen inte är där. Då sker inget språk-
utvecklande arbete med det finska språket. Även förskolepedagog 3 be-
skriver att de inte har arbetat med finska språket på hennes avdelning:  
 

Jag kan väl säga att vi varit jättedåliga alltså, på att göra någonting överhu-
vudtaget. Men det är en sådan där grej som jag känner nu att det måste vi 
skärpa oss på. Jag tror inte vi har förstått vikten av det, hur, varför vi gör det 
och vilket ansvar vi har i att göra det. (Excerpt 10, intervju med Fp 3) 

 
Hon beskriver, att de varit dåliga på att lyfta fram det finska språket då 
språkpedagogen inte varit i förskolan. Hon beskriver även att de inte 
förstått varför, hur eller vilket ansvar de har och att de nu måste börja 
arbeta med det finska språket. Språkpedagogens beskrivning visar hur 
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det i förskolans kulturella gemenskap är språkpedagogens ansvar att 
arbeta med och främja det finska språket. Det finska språkstödet tar på 
så vis form i en verksamhet där ansvaret för det finska språkstödet vilar 
på språkpedagogerna och framstår ur det perspektivet som sårbart.   
 
Tema 4. Samarbete och Motstånd 
Även om resultatet visar att det finska språkstödet ofta osynliggörs, så 
finns det också resultat, som visar en vilja att ta gemensamt ansvar för 
detta arbete. Det fjärde och sista temat, som beskriver normer som 
skapar förutsättningar för det finska språkstödet, är Samarbete och 
Motstånd. Det handlar om förskolepedagogers, språkpedagogers och 
vårdnadshavares gemensamma ansvar för att genomföra det finska 
språkstödet. Det handlar också om barns möjligheter att utöva agens 
(Rogoff, 2003) genom att göra motstånd mot det finska språkstödet 
och som därigenom skapar dilemman för förskolepedagoger och språk-
pedagoger. I det följande avsnittet illustreras olika former av samar-
bete för det finska språkstödet och motstånd.  
 

Samarbete för finskt språkstöd 
Resultatet visar att förskolepedagoger har en vilja att ta ansvar för att 
stimulera det finska språket men att det finns en osäkerhet i hur det 
ska gå till. Förskolepedagog 3 och språkpedagog 3 uttrycker till exem-
pel hur samarbete och kommunikation kring det finska språkstödet är 
avgörande för hur det finska språkstödet tar form. Förskolepedagog 3 
beskriver det såhär: 
 

Jag kan säga att i början, alltså jag tycker att det är bra, men i början så kände 
jag att det var svårt att greppa vad hon ville göra här och hur upplägget skulle 
vara. Ja, jag kände att vi blev osäkra och hon kände sig osäker. Det var svårt 
att veta hur vi skulle bemöta de barn som träffade henne då. Så ja, men sen så 
nu när jag varit och lyssnat på det här (informationsträff om finska minori-
tetsspråket). Jag tänkte att egentligen skulle alla ha lyssnat på det. Jag känner 
ju själv som är halv-finsk att det är väldigt viktigt. Jag önskar att jag hade fått 
det stödet när jag gick i skolan men det har man ju inte fått, så jag kan ju ingen 
finska tyvärr. Så att det är ju viktigt tycker jag. Och jag tycker ju att hon gör ett 
bra jobb (ohörbart) fått en mer förståelse för det, exakt vad det är hon gör. 
Och att kommunikationen oss emellan har blivit bättre. (Excerpt 11, intervju 
med Fp3) 
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Till en början har förskolepedagogen känt sig osäker i både samarbetet 
kring det finska språkstödet, vad som förväntades, men också i hur bar-
nen skulle bemötas. Enligt förskolepedagogen är det viktigt att barnet 
får det den har rätt till. Detta kan förstås som en vilja att förändra sin 
verksamhet.  Detta kan också förstås som en vilja att ta mer ansvar för 
det finska språkstödet vilket kan ses som en viktig strukturell aspekt 
för genomförandet av det finska språkstödet. Begreppet kulturell ge-
menskap (Rogoff, 1990, 2003), där normer för kommunikation har be-
tydelse för vad någon har möjlighet att utveckla, synliggör hur en fler-
språkig norm gynnar barns finskspråkiga lärande och utveckling. Om 
normen är att det finska språkstödet är viktigt får det betydelse för hur 
det finska språkstödet kan genomföras i förskolan. Om också förskole- 
och språkpedagoger gemensamt tar ansvar för att barn med finsk mi-
noritetstillhörighet ska ges möjlighet att lära, utveckla och använda 
finska språket gynnar det barnets språkutveckling. När det gäller sam-
arbetet mellan förskolepedagoger och språkpedagoger så var något så-
dant samarbete inte synligt i förskolepedagogernas beskrivningar. I re-
sultatet blir två olika perspektiv synliga då språkpedagogerna å andra 
sidan beskriver att ett sådant samarbete finns. I följande excerpt be-
skriver språkpedagog 3 hur hennes arbete stöttas, uppmuntras och tas 
till vara i den övriga verksamheten samt att även vårdnadshavare är 
intresserade:  
 

Sp3: Ja, och personalen tycker jag också är öppna. De frågar vid mellan-
målet ”Vad heter mjölk på finska” till exempel och de är öppna mot 
mig och säger: ”Ja, (namn) har pratat lite finska idag och jag har fått 
lära mig vad mjölk heter och vad det heter”. Ja, så de uppmuntrar 
honom känner jag. 

Ellinor: Deras sätt att fånga upp finskan, hur tänker du kring det? Gynnar det 
ditt arbete eller? 

SP3: Ja, det gör det, men även att det finns ett intresse, det inte är bara jag 
som kommer en gång i veckan. Utan ja, det finns ett intresse från för-
skolan och så vet jag att föräldrarna har ett starkt intresse. Jag har 
pratat i telefon med dem och träffat dem. Så det känns … även om 
han inte kan mycket finska eller inte pratar, så finns det ett intresse 
där. 

                  (Excerpt 12, intervju med Sp3) 
 
Excerpt 12 illustrerar ett gemensamt ansvarstagande mellan förskola, 
föräldrar och språkstöd som viktigt för det finska språkstödets genom-
förande. Språkpedagogen beskriver som viktiga komponenter för det 
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finska språkstödet att personalen är öppna, uppmuntrar och har in-
tresse. Att förskolepedagogerna och språkpedagogerna ger olika be-
skrivningar av samarbetet dem emellan kan bero på att de har olika syn 
på vad samarbetet innebär. Det kan också betyda att förskolepedagoger 
å ena sidan vill göra mer för att stödja det finska språkstödet men inte 
vet hur. Språkpedagogerna å andra sidan kanske inte vet vad de kan 
förvänta sig för stöd av förskolan och är nöjda med samarbetet. 
 

Motstånd 
I detta avsnitt beskrivs motstånd och utmaningar som förskolepedago-
ger och språkpedagoger möter. Resultatet visar hur barn till största del 
deltar i det finska språkstödet. I resultatet finns också exempel på hur 
barn ibland gör motstånd till att delta i aktiviteter som språkpedago-
gerna initierar. Det synliggör i sin tur en spänning mellan olika aktö-
rers viljor och uppdrag. Vårdnadshavare anmäler sina barn till det 
finska språkstödet för att de önskar att barnen ska lära sig det finska 
språket. I förskolan har förskolepedagoger och språkpedagoger till 
uppdrag att erbjuda aktiviteter då det finska språket kan användas. 
Förskolepedagogerna beskriver emellertid hur barnen inte alltid vill 
delta i de aktiviteter som erbjuds. Följande excerpt illustrerar de olika 
viljor som finns i relation till finska språkstödet och hur detta stöd upp-
levs:   
 

Det är lite tvetydigt på grund av att vårt barn inte vill delta. Det är jobbigare 
då. Det är skillnad om barn är positiva men det här barnet vill inte delta. Och 
då känns det lite dubbelt. Ska man tvinga det barnet att vara med eller ska 
man liksom avstå? För föräldern är väldigt mån om att detta är ett bra verktyg. 
Ja och då är frågan hur hårt ska man pressa barnet att delta mot dess vilja, 
fast föräldern vill att det ska delta. Så det känns lite kluvet. (Excerpt 13, inter-
vju med Fp8) 
 

Förskolepedagogen beskriver att de talar om för barnet att språkpeda-
gogen ska komma för att underlätta det finska språkstödet men att 
barn finner vägar att göra motstånd: 
 

Ja, barnet säger ”jag kommer nog vara sjuk då”, så hon har egna strategier att 
komma ifrån. Ja, så det är en balansgång hur man ska gå tillväga. (Excerpt 14, 
intervju med Fp8) 
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Excerpt 13 och 14 illustrerar utmaningar som förskolepedagog 8 möter, 
såsom att barn inte vill delta i det finska språkstödet, som barnets vård-
nadshavare anmält det till. Förskolepedagogen beskriver det som ett 
dilemma att ”ska man tvinga barnet eller ska man liksom avstå?”. Barn 
gör motstånd genom att finna strategier för att slippa delta i aktiviteter, 
till exempel genom att hävda att man redan kan finska. I kulturella ge-
menskaper anammar, men också förändrar, deltagare de normer och 
regler för kommunikation som finns (Rogoff, 2003). Begreppet kultu-
rella gemenskaper möjliggör på så vis en förståelse för att barn är ak-
tiva deltagare i en kulturell gemenskap. Resultatet synliggör på det sät-
tet utmaningar med att implementera politiska beslut i förskolans 
verksamhet.  

Sammanfattning och analys av strukturella aspekter  

Enligt Wilson et. al. (2015) är utbildning en viktig plats för revitali-
sering av språk. Den här studien och tidigare studier (Todal, 2007; Wil-
son et. al., 2015) visar att detta inte är enkelt att genomföra. I denna 
studie visas att revitalisering av språk påverkas av flera omständig-
heter. Analysen visar att det finska språkstödet begränsas och utmanas 
av hur förskolor ordnar sina verksamheter i återkommande rutiner. På 
liknande sätt begränsas och utmanas det finska språkstödet av hur det 
finska språkstödet organiseras. Todal (2007) visar hur exponering av 
ett språk bör ske i vardagliga sammanhang för att främja den språkliga 
revitaliseringen. I denna studie visas, att det finska språkstödet tar 
form på samma tid varje vecka och att innehållet i språkstödet påverkas 
av förskolornas rutiner. Det gör, att innehållet i språkstödet har lik-
nande innehåll vecka efter vecka och begränsar på så vis tillgången till 
samtal i vardagliga sammanhang. Todal (2007) visar också, att den av-
satta tiden för exponering av ett språk har betydelse för, om ett språk 
ska bli starkt. I denna studie visas, att exponeringen av det finska språ-
ket är 1,5 timme varje vecka och framstår som låg i jämförelse med 
andra tvåspråkiga program. Denna studie bidrar med kunskap om att 
organisationen av språkfrämjande verksamheter har betydelse för om 
språkrevitalisering ska ske. Det handlar om organisering av tid, rutiner 
och didaktiskt innehåll. 
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Analysen visar också, att genomförandet av det finska språkstödet be-
gränsas och utmanas av förskolors språkliga normer. De språkliga nor-
mer, som identifierats i analysen, presenteras i fyra teman: Svenska 
språket som dominerande, andra språk än svenska som underordnade, 
det osynliga finska språkstödet samt samarbete och motstånd. De fyra 
temana nyanserar bilden av den svenskspråkiga dominansen i försko-
lans språkutvecklande arbete. Det första temat visar en dominans av 
det svenska språket. Med stöd av Cummins (2000) pedagogiska prin-
ciper förstås det språkutvecklande arbetet med svenska språket som 
både medvetet och genomtänkt. Förskolepedagogerna kan sätta ord på 
hur de arbetar i olika situationer. Här beskriver förskolepedagogerna 
hur de samtalar, läser böcker, har samlingar och olika aktiviteter för att 
utveckla det svenska språket. Resultatet samstämmer med tidigare re-
sultat, som beskriver hur arbetet med norska som andra språk innehål-
ler aspekter av både instruerande och kommunikativa arbetssätt (Al-
stad, 2013). När förskolepedagogerna i denna studie beskriver det 
språkutvecklande arbetet med barn med annat modersmål än svenska 
framträder att det arbetet kräver andra arbetssätt än med svenskta-
lande barn. I resultatet beskrivs ett mer konkret arbetssätt för den spe-
cifika barngruppen. Liknande resultat, att använda bilder och objekt 
för att utveckla svenska som andraspråk, har visats av Bagga-Gupta 
(2006). I tidigare studier beskrivs också skriftspråket ha betydelse för 
främjandet av språk (Gröndal & Kadir, 2014). Denna aspekt saknas i 
förskolepedagogernas beskrivningar av det språkutvecklande arbetet 
med barn med annat modersmål. Denna studie synliggör på så vis skill-
naden mellan att utveckla svenska och svenska som andraspråk.  
 
Tema två handlar om att arbetet med andra språk än svenska i sin tur 
får litet utrymme och är underordnat det svenska. Det arbetet består av 
att uppmuntra barn att använda modersmål i verksamheten och att 
lära sig enstaka ord på något annat språk. Om flerspråkiga förskolepe-
dagoger finns tillgängliga sker i arbetet i perioder. Tidigare studier vi-
sar att enspråkiga lärare kan främja barns utveckling av språk som de 
inte behärskar själva (Macrory, 2006; Puskás, 2017). Exempelvis, kan 
lärare erbjuda böcker, musik och teveprogram på flera språk (Macrory, 
2006). Enspråkiga förskollärare kan också upprepa tidigare uttalande, 
gissa och försöka nå gemensam förståelse (Puskás, 2017). Kultti (2013, 
2014) visar hur rutinsituationer kan användas i det språkutvecklande 
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arbetet. Denna studie synliggör att förskolorna i studien saknar tydliga 
didaktiska arbetssätt för att utveckla andra språk än svenska. Det inne-
bär att förskolorna inte heller har tydliga strategier för att stödja främ-
jandet av det finska språket.  
 
Det tredje temat handlar om det finska språkstödet som osynligt och 
att språkpedagogerna får ta hela ansvaret för genomförandet av språk-
stödet. Vad språkpedagogerna gör, får på så vis stor betydelse för revi-
taliseringen av det finska språket i förskolorna. Det fjärde och sista te-
mat handlar om samarbete och motstånd i relation till det finska språk-
stödet. I resultatet visas två olika perspektiv på samarbetet. Förskole-
pedagogerna beskriver å ena sidan att de inte samverkar tillräckligt 
men har viljan att samarbeta. Språkpedagogerna å andra sidan beskri-
ver att de får ett bra stöd från förskolan och från vårdnadshavare. Detta 
resultat beskriver att det inte är tydligt uttalat vilka förväntningar som 
yrkesgrupperna har på varandra. Inom det fjärde temat beskrivs också 
hur barn ibland gör motstånd och hur det skapar dilemman för försko-
lepedagoger. Tidigare studier visar exempel på hur deltagare i försko-
lan kan komma att agera i motsats till förskolans aktuella språkpolicy 
(Boyd et. al., 2017; Bergroth & Palviainen, 2017; Martín-Bylund, 2017). 
Vad barnen, språkpedagogerna och förskolepedagogerna i denna stu-
die gör i relation till styrdokumenten kan således skapa ideologiska, 
pedagogiska och vardagliga dilemman, vilket har visats av Puskás och 
Björk-Willén (2017). Den här studien bidrar kunskap om att samarbete 
eller bristen på samarbete mellan språkpedagoger och förskolepedago-
ger har betydelse för hur det finska språkstödet tar form. Det är rimligt 
att anta att ett samordnat och organiserat samarbete skulle gynna det 
finska språkstödet.  

2. Deltagande i språkliga händelser 
I detta avsnitt beskrivs hur språkpedagoger och barn med finsk mino-
ritetstillhörighet deltar i det finska språkstödet. Resultatet visar hur 
språkstödet tar form i olika situationer, som matsituationer, samlingar 
och lek. Inom dessa situationer tar språkliga händelser form. En språk-
lig händelse kan vara ett samtal eller en lek (Hymes, 1972). Begreppet 
språkliga händelser synliggör deltagares gemensamma uppmärksam-
hetsfokus, i detta fall det barn och språkpedagoger riktar fokus mot och 
tar initiativ till. I det finska språkstödet tar språkliga händelser form 
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med varierande innehåll. Resultatet visar ett övergripande mönster 
som handlar om att språkliga händelser som är initierade av barn är 
styrda av deras nyfikenhet och intresse. Språkliga händelser som ini-
tieras av språkpedagogen å andra sidan är styrda av att undervisa i det 
finska språket. Resultatet presenteras med utgångspunkt i detta.   
 
Språkliga händelser kan ta form inkluderade i förskolans övriga verk-
samhet. De kan också ta form avskilt, separerade, från förskolans öv-
riga verksamhet. I några inkluderade språkliga händelser separeras 
barn med finsk minoritetstillhörighet från övriga barngruppen. Barnen 
är då inkluderade på ett sätt genom att de deltar i förskolans rutiner. 
Samtidigt är barnen exkluderade genom att de separeras från den öv-
riga barngruppen. Ett exempel är när deltagare i det finska språkstödet 
sitter vid ett så kallat ”finskt bord” och äter frukost jämte övriga barn 
och förskolepedagoger. Språkliga händelser kan på så vis ta form in-
kluderad, inkluderad-exkluderad eller exkluderad i förskolans verk-
samhet. Analysen visar hur språkliga händelser förändras och de är 
flexibla. En språklig händelse kan starta, men sedan pausa för en annan 
språklig händelse, och sedan fortsätta. Den kan starta inkluderad i öv-
rig verksamhet och sedan bli exkluderad från övrig verksamhet, eller 
det omvända. Resultatet visar hur språkpedagogerna vanligtvis intera-
gerar med ett barn i taget men att gruppinteraktioner också förekom-
mer. I det följande avsnittet ges empiriska illustrationer av barns och 
språkpedagogers skilda eller gemensamma uppmärksamhetsfokus.  

2.1 Deltagande baserat på nyfikenhet och intresse 

I detta avsnitt beskrivs hur språkliga händelser baserade på nyfikenhet 
och intresse skapar förutsättningar för det finska språkstödet. Ett 
framträdande resultat är att språkliga händelser som är initierade av 
barn med finsk minoritetstillhörighet är styrda av barnets nyfikenhet 
och intresse. De har en mer informell karaktär än språkliga händelser 
initierade av språkpedagoger. Barnet visar sitt intresse genom att ver-
balt eller kroppsligt initiera olika aktiviteter och språkpedagogen tar till 
vara barnets initiativ i interaktionen dem emellan. Här tar barnen ini-
tiativ till kreativa aktiviteter och olika former av lek. Det kan vara roll-
ekar, bygg- och konstruktion, att bära runt saker, leka med ballonger. 
Mer sällan tar barnen initiativ till att läsa böcker och vardagliga samtal 
om mat, begrepp och bilder.  
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Följande tre excerpter visar en följd av händelser under tid för aktivi-
teter och fri lek. Här illustreras interaktioner initierade av både barn 
och vuxna som valts ut för att illustrera inkluderade respektive exklu-
derade språkliga händelser. Händelserna har också valts ut för att syn-
liggöra dess flexibla och föränderliga natur. De utvalda händelserna vi-
sar hur det kan vara svårt att uppnå en gemensam uppmärksamhets-
fokus. Inledningsvis får vi följa Sofie som är 2 år gammal och hur hon, 
med sin kropp, visar intresse för musik. Sofies initiativ, att visa intresse 
för musik, ses som start på den språkliga händelsen:  
 

Språkpedagogen Pirjo och Sofie är tillsammans i förskolans största rum där 
barn kan leka och interagera med olika material, som klossar, magneter, ut-
klädningskläder och musikinstrument. Sofie förflyttar sig runt i rummet och 
Pirjo följer henne. Plötsligt hör Sofie musik. Det är en förskolepedagog och 
några barn som sjunger och spelar musik. Sofie går dit. Hon tittar och hon 
lyssnar. Sofie rör sig runt i rummet. Hon går till magneterna som finns alldeles 
intill där musiken är. Där stannar hon och klappar händerna i takt med musi-
ken. Pirjo följer Sofie när hon förflyttar sig i rummet. Pirjo är nära, alldeles 
intill och jag hör hur hon pratar finska. Pirjo låter Sofie bestämma vart de ska 
gå. Emellanåt försöker Pirjo fånga Sofies intresse genom att peka och säga nå-
got med exalterad röst. Nu pekar Pirjo mot den stora ateljén och Sofie vill följa 
med. (Excerpt 15, observation Sp1) 

 
Illustrationen visar hur Sofies uppmärksamhetsfokus är styrd av hen-
nes intresse och nyfikenhet för musiken medan Pirjos uppmärksam-
hetsfokus är att följa Sofie och prata finska. De fokuserar inte på någon-
ting gemensamt. De deltar heller inte i de övriga aktiviteter som sker 
runt omkring dem. Sofie hör musik och följer den. Pirjos sätt att följa 
Sofie och samtidigt prata finska kan förstås som en ansträngning att 
uppnå en gemensam uppmärksamhetsfokus med Sofie mot en aktivi-
tet. Till slut lyckas Pirjo fånga Sofies intresse och de förflyttar sig till 
ateljén där Pirjo initierar en ny aktivitet. Detta tolkar jag som en vuxen-
initierad språklig händelse, vilket samtidigt innebär att den barninitie-
rade händelsen pausar. När Pirjo och Sofie går in i ateljén blir de helt 
själva:  
 

I ateljén finns många inspirationskällor. I ateljén planerar och dukar en ateljé-
rista upp material för att inspirera barn att bli kreativa. Idag finns orange vat-
tenfärg, en apelsin, vatten och papper framdukat på ett bord. Pirjo riktar So-
fies uppmärksamhet mot bordet med material genom att prata finska, peka 
och leda henne till bordet. De sätter sig. Pirjo pratar finska hela tiden. Tillsam-
mans sprayar de vatten på vattenfärgen. Pirjo lyfter upp apelsinen och pratar 
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finska. Sofie har tagit en av penslarna och målar med orange. Pirjo pekar på 
färgen och säger det finska ordet för orange: - Oranssi. (Excerpt 16, observat-
ion Sp1)  

 
Pirjo leder Sofie till ateljén, vilket kan förstås som en ansträngning att 
skapa en situation där de tillsammans kan fokusera på en aktivitet och 
samtidigt använda det finska språket. Pirjo och Sofie är ensamma i atel-
jén och den språkliga händelsen kan därmed förstås som exkluderad 
från andra aktiviteter i förskolan. Utmaningar från andra aktiviteter, 
personer och språk reduceras. Excerpten visar också att Pirjo har fokus 
på att lära ut det finska språket. När hon lyfter upp apelsinen, pekar på 
den orangea färgen och samtidigt uttalar det finska ordet för orange: 
”Oranssi” undervisas Sofie i det finska språket. Där efter riktas åter So-
fies nyfikenhet och intresse mot musiken och den vuxeninitierade hän-
delsen avbryts. Sofie lämnar ateljén och den barninitierade händelsen 
återupptas:  
 

Musiken på torget lockar och efter en knapp minut i ateljén är Sofie ute i det 
stora rummet igen, nära musiken. Pirjo följer tätt efter. Tillsammans sätter de 
sig alldeles intill där de andra barnen sjunger. Pirjo adresserar Malin, försko-
lepedagogen som spelar gitarr: - Snälla Malin, kan vi sjunga ’Blinka lilla 
stjärna’, så kan vi sjunga den på finska också? Malin nickar. (Excerpt 17, ob-
servation Sp1) 

 
Här synliggörs hur Pirjo tar tillvara på Sofies intresse i musiken när 
hon ber Malin om de kan sjunga ”Blinka lilla stjärna”. Deltagarnas upp-
märksamhetsfokus i dessa tre excerpt illustrerar hur Sofie attraheras 
av musiken och hur Pirjo förefaller motiverad att prata finska och un-
dervisa Sofie i det finska språket. Pirjo följer Sofies handlingar samti-
digt som hon försöker arbeta med det finska språket, vilket verkar vara 
en utmaning då andra aktiviteter lockar Sofie. När Pirjo bygger på So-
fies intresse i musiken lyckas hon inkludera det finska språket i den 
pågående musikaktiviteten. Det finska språkstödet blir ur det perspek-
tivet inkluderat i ordinarie verksamhet där allas uppmärksamhetsfo-
kus är på att sjunga ’Blinka lilla stjärna’. När språkpedagogen anammar 
Sofies intresse för musiken och sången uppnås en gemensam upp-
märksamhetsfokus. Deltagarnas gemensamma fokus gör det möjligt 
för språklärande att ta form och det finska språket kan användas som 
redskap för att utveckla finskspråkiga kunskaper. Med sin kroppsför-
flyttning till musikhörnan och sina gester (handklapp) visar Sofie vad 
som är intressant och meningsfullt för henne. Här visas vikten av att 
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förskolepedagogerna och språkpedagogerna tar till vara på, lyssnar in 
och bejakar barns språkliga, verbala eller kroppsliga, uttryck. Genom 
att ta till vara på barns nyfikenhet och intresse kan språklärande ta 
form.  
 
Med stöd av begreppet språkliga händelser (Hymes, 1972) kan proces-
sen att skapa gemensam uppmärksamhetsfokus göras synlig. Genom 
att Pirjo tar till vara Sofies intresse kan Sofies tidiga initiativ, hand-
klappning, förstås som start på den analyserade språkliga händelsen. 
När sången Blinka lilla stjärna sjungs på finska blir det finska språket 
en del av den omgivande kontexten och av det gemensamma.  När det 
händer kan språkpedagogen stötta Sofie i hennes finskspråkiga lärande 
och då uppstår ett guidat lärande, enligt Rogoff (1990). 
  
Ibland fick barns nyfikenhet och intresse styra deltagandet. Följande 
excerpt visar hur ett 4-årigt barns nyfikenhet och intresse får styra del-
tagandet i det finska språkstödet. Excerpten visar en aktivitet som er-
bjuds alla barn på avdelningen; att arbeta med playdough-deg. Degen 
är nygjord och fortfarande lite ljummen. De barn som vill delta samlas 
vid ett bord i avdelningens målarrum. Språkpedagogen Pirjo följer ef-
ter Adam som vill vara med och arbeta med degen. Hon sätter sig på en 
pall bakom Adam. Inom den här aktiviteten tar flera språkliga händel-
ser form som handlar om degen, som de gemensamt riktar sin upp-
märksamhet mot:  
 

Vid fruktsamlingen får barnen frågan om vem som vill arbeta med en nygjord 
playdough-deg, som är alldeles grön. Det vill Adam. Adam och sex andra barn 
går in i ett angränsande rum. Pirjo pratar finska med Adam och svenska med 
de övriga barnen. De övriga barnen vill ha Pirjos uppmärksamhet. Svenska 
språket är i majoritet men finskan blir ändå synlig då Pirjo skiftar till finska 
när hon pratar med Adam. Adam pratar inte, han nickar när Pirjo säger något 
till honom på finska. Pirjo som suttit bakom Adam flyttar sig så att hon sitter 
mitt emot honom. Pirjo tittar på Adam, pratar med honom på finska, och rul-
lar en kula av en liten bit playdoh-deg. Kulan rullar hon iväg på bordet mot 
Adam. – Pikku kuula, säger hon på finska. En liten kula.  (Excerpt 18, obser-
vation Sp1) 

 
Detta excerpt visar hur Pirjo utgår ifrån Adams intresse för att vara 
med i den erbjudna aktiviteten med play-dough-deg och anpassar 
finska språkstödet därefter. I och med det skapas en situation där deras 
gemensamma fokus för uppmärksamhet redan är etablerat. Excerpten 
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illustrerar en inkluderad språklig händelse där språkpedagogen och 
barnet med finsk minoritetstillhörighet deltar i ordinarie verksamhet. 
I mötet med leran kan språkpedagogen och barnet tillsammans intera-
gera och forma kunskap och erfarenheter om och med det finska och 
det svenska språket. Genom att språkpedagogen följer med Adam och 
övriga gruppen i den aktivitet som erbjuds behöver språkpedagogen 
inte konkurrera med degaktiviteten. Den inkluderade språkliga hän-
delsen visar hur det finska språket blir en resurs i deltagandet. I inklu-
derade språkliga händelser likt denna kan flera språk få verka. Med 
stöd i begreppet kulturell gemenskap (Rogoff, 1990; 2003) förstås den 
inkluderade språkliga händelsen visa på en flerspråkig kommunikativ 
norm. 

2.2 Deltagande baserat på språkpedagogers undervisning 

I detta avsnitt beskrivs hur språkliga händelser initierade av vuxna kan 
ta form och hur det skapar förutsättningar för det finska språkstödet. I 
analysen av språkpedagogernas initiativ har ramverket för att utveckla 
skolspråk (Cummins, 2000) använts. När språkpedagoger tar initiativ 
till interaktion med barnen med finsk minoritetstillhörighet sker det 
med fokus på att barnen ska lära det finska språket. Det är ett förväntat 
resultat eftersom det är deras uppdrag. Det intressanta i resultatet är 
att språkpedagogerna tar initiativ till andra saker än barnen och att 
språkpedagogerna ibland möts av barns motstånd. Språkpedagogerna 
säger vad de vill göra för att rikta barnets uppmärksamhet mot ett spe-
cifikt ämne eller en aktivitet. Vanligast förekommande i resultatet är 
att barnen accepterar språkpedagogens initiativ och deltar i olika 
språkliga händelser. Ibland visar barnen att de inte vill vara med. De 
vuxeninitierade språkliga händelserna har en formell karaktär där 
språkpedagogernas fokus är att undervisa i det finska språket. De 
vuxeninitierade språkliga händelserna innehåller mer av samtal om 
mat, begrepp, numeracitet och färger, att spela spel och bokläsning. De 
innehåller mindre av lek, bygg och konstruktion, rollek och andra typer 
av lekar. Följande excerpt visar en språklig händelse som utspelar sig 
medan övriga barngruppen har gått utomhus för att leka. Excerpten är 
utvald för att illustrera deltagande som baseras på att undervisa i finska 
språket: 
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Språkpedagogen Ritva har tidigare varit på en annan avdelning på förskolan 
och träffat ett annat barn. Nu ska hon träffa Siv, en 4-årig flicka. Enligt Ritvas 
schema möter hon upp Siv just när andra barn på Sivs avdelning har gått ut-
omhus för att leka. Deras gemensamma uppmärksamhetsfokus är på att spela 
ett spel som språkpedagogen har initierat. 
Ritva:  Hej hur mår du idag?  
Siv:  xxx (ej hörbart). 
Ritva:  Jag har ett spel med mig. Vill du spela?  
Siv nickar. Ritva och Siv tar två spelplaner var och sprider ut spelbrickor på 
bordet. Syftet med spelet är att känna igen och passa ihop ett antal frukter 
med den aktuella siffran.  
Ritva:  Vem ska börja?  
Siv:      Jag. (vänder en av spelbrickorna).  
Ritva:  Hur många är det?  
Siv:      Fem. (placerar brickan på spelplanen). 
Ritva:  Fem, Viisi, (vänder en ny bricka). Fyra citroner, neljä sitruunaa. 

(placerar sin bricka på spelplanen).                         
    (Excerpt 19, observation Sp2) 

 
Spelet fortsätter genom att Ritva och Siv vänder på brickor och placerar 
dem på spelplanerna. Ritva pekar på brickorna och frågar Siv om hon 
kommer ihåg namnet på någon av frukterna. Frågan följs upp av att 
Ritva talar om eller bekräftar vad frukterna heter på finska. Siv fortsät-
ter att prata svenska under hela händelsen medan Ritva blandar 
svenska och finska. Den språkliga händelsen startar med att Ritva frå-
gar om Siv vill spela ett spel. När Siv nickar låter hon Ritva förstå att 
hon vill vara med. Begreppet språklig händelse (Hymes, 1972) gör möj-
ligt att förstå att Ritvas initiativ och Sivs accepterande innebär att de 
tillsammans fokuserar på att spela spelet. Excerpten visar att Ritva för-
söker rikta Sivs intresse mot siffror. Hon frågar Siv Hur många är det? 
på svenska och sedan bekräftar det aktuella antalet genom att säga an-
talet fem på svenska följt av det finska Viisi. Ritva bygger på Sivs tidi-
gare erfarenheter och förståelse av numeracitet på svenska språket när 
hon översätter till finska. Allt eftersom den språkliga händelsen forts-
ätter översätter Ritva också andra begrepp: fyra citroner, neljä 
sitruunaa. Ritvas syfte att utveckla Sivs finska språk blir uppenbart i 
denna språkliga händelse. Med hjälp av begreppet språkliga händelser 
(Hymes, 1972) blir det möjligt att förstå hur språkpedagogen an-
stränger sig att rikta barnets uppmärksamhet mot numeracitet och det 
finska språket. Språkpedagogen växlar medvetet mellan svenska och 
finska för att möjliggöra för barnet att skapa mening, kunskap och er-
farenheter i och på det finska språket. I analysen framträder att språk-
pedagogen Ritva använder Cummins (2000) pedagogiska principer för 
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att utveckla Sivs finska språk. När Ritva växlar mellan språken och fo-
kuserar på språkets innehåll gör hon möjligt för Siv att förstå innehållet 
i spelet. Hade Ritva endast använt det finska språket hade Siv haft svå-
rare att delta i den språkliga händelsen. Genom att Ritva växlar språk, 
då också språkets form fokuseras, gör hon möjligt för Siv att utveckla 
medvetenhet om begrepp på olika språk. På liknande sätt som språk-
pedagogen Sirpa och 2-åriga Sofie, som befinner sig i förskolans ateljé, 
är Ritva och Siv exkluderade från andra barn, vuxna och annan verk-
samhet i förskolan.  Här kan Ritva och Siv interagera på det finska språ-
ket. Därmed minskas eventuell konkurrens från andra aktiviteter.  
 
Nästa excerpt visar att det finska språkstödet kan ta form inkluderat-
exkluderat i förskolans verksamhet. Det är förskolepedagoger och 
språkpedagogen Pirjo som tillsammans har bestämt att alla barn som 
är med i det finska språkstödet ska sitta tillsammans under frukost när 
språkpedagogen är där. Det är således inget som barnen valt själva. 
Finns lediga platser vid det bordet får även andra barn sitta med. Där-
för förstås språkstödet som inkluderat men exkluderat då det framstår 
som mer tvingande för barnen i det finska språkstödet. Under fru-
kosten i förskolan tar Pirjo initiativ till språkliga händelser med fokus 
på att lära ut det finska språket: 
 

Klockan är 8:00 och det är frukost. Pirjo har redan samlat de barn som är 
med i finska språkstödet vid ett bord. Pirjo sitter vid ett bord med fem barn 
med finsk minoritetstillhörighet och två andra barn. Runt om står sex bord 
placerade och vid alla bord sitter barn och förskolepedagoger och äter fru-
kost. Alla barnen pratar svenska och Pirjo pratar på finska eller svenska be-
roende på vilket barn hon pratar med. Hon pratar finska med barn med finsk 
minoritetstillhörighet och svenska med övriga. Pirjo pekar på olika saker på 
bordet och benämner vad de heter på finska; gröt, mjölk, äppelmos, bröd 
etcetera. Ett barn vill ta mycket äppelmos.  
Pirjo: - Inte bara äta äppelmos.  
En pojke med finsk minoritetstillhörighet: - Min mamma har lärt mig 
Lamppu. Pojken fortsätter säga begrepp på finska som hans mamma lärt ho-
nom. Pirjo följer upp genom att benämna vad saker som står på bordet heter 
på det finska språket. (Excerpt 20, observation Sp1) 

 
Detta excerpt visar hur Pirjo under frukosten gör samma sak som för-
skolepedagoger i förskolan medan hon pratar finska. Precis som för-
skolepedagoger samtalar hon med barnen om frukosten och maten på 
bordet. Skillnaden är att hon pratar finska. Med hjälp av begreppet 
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språkliga händelser (Hymes, 1972) blir det möjligt att förstå hur delta-
garnas gemensamma fokus för maten på bordet skapar möjligheter för 
språklärande. När deltagarna har gemensam fokus för interaktion 
skapas möjligheter för det finska språket att användas, höras och ta 
plats i förskolans verksamhet. Pirjo tar tillvara vardagssituationen och 
benämner saker med dess rätta namn på finska och svenska. Situat-
ionen ger utrymme för barnen att utveckla kunskaper om vad gröt he-
ter på finska, och om situationen i sig, det vill säga vad det innebär att 
äta frukost tillsammans. Att barnen med finsk minoritetstillhörighet 
styrs till att sitta vid ett specifikt bord där det finska språket används 
innebär samtidigt att dessa barn behandlas annorlunda än andra barn. 
Det kan verka exkluderande för de individuella barnen. Begreppet kul-
turell gemenskap (Rogoff, 2003) inkluderar institutioners normer och 
värderingar. När Pirjo tillrättavisar ett barn som vill ta mera äppelmos 
visar det att barnen genom sitt deltagande fostras in i förskolans ge-
menskap. De pedagogiska principerna (Cummins, 2000) hjälper också 
till att förstå att Pirjo fokuserar på språkets innehåll när hon samtalar 
om det sammanhang som de tillsammans befinner sig i. Pirjo fokuserar 
också på språkets form när hon benämner maten på bordet på det 
finska språket.  

Barns motstånd i språkliga händelser 
När barn deltar i språkliga händelser så agerar de på olika sätt. Ibland 
vill barnen delta men ibland gör de motstånd. Barns deltagande skapar 
på så vis förutsättningar för hur det finska språkstödet genomförs. På 
det sättet kan barn beskrivas som aktörer med möjlighet att utöva 
agens (Rogoff, 2003). Det mest framträdande i resultatet är att barnen 
med finsk minoritetstillhörighet samspelar med språkpedagogen men 
det finns exempel då barn gör motstånd till att delta. Det innebär en 
sårbarhet i kontinuitet för det finska språkstödet då språkpedagogens 
närvaro är tidsbegränsad.  
 
Barnen gör motstånd i vuxeninitierade språkliga händelser genom att 
verbalt eller kroppsligt uttrycka sin vilja att inte delta i föreslagen akti-
vitet. De tillfällen då ett barn observerades göra motstånd resulterade 
alltid i att språkstödet avbröts, tillfälligt eller för hela den tid som 
språkpedagogen var i förskolan. Följande språkliga händelse visar 
språkpedagogen Ritva och Siv, 4 år, som sitter tillsammans vid ett bord 
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och har precis avlutat ett spel. Andra barn och vuxna i förskolan har 
gått utomhus för att leka. Händelsen illustrerar hur Siv gör motstånd 
till Ritvas initierade samtal om mat:  

 
Ritva lägger en bild framför dem på bordet. På bilden är en tallrik med mat 
på. Fotot har tidigare skickats med barnet hem för att inspirera till samtal un-
der måltider.  
Ritva: Har ni tittat på den här bilden hemma? 
Siv: Jag kan inte säga allt det där. 
Det engagemang och intresse som Siv visade när de båda spelade spelet är 
borta. Tillsammans tittar de på bilden och Ritva pekar på och benämner det 
som är på bilden men Siv är inte intresserad. Siv vrider sin kropp bort från 
bilden och vill inte titta på den. (Excerpt 21, observation Sp2) 

 
Språkpedagogen Ritva initierar ett samtal om mat och händelsen för-
stås därför som vuxeninitierad. Som stöd placerar Ritva en bild med 
mat på framför dem på bordet och Ritvas undervisande syfte blir syn-
ligt när hon frågar Siv om de tittat på bilden hemma. Med stöd de pe-
dagogiska principerna för att utveckla skolspråk (Cummins, 2000) för-
stås Ritvas handling som att hon undervisar i språkets innehåll och 
form. Med stöd i bilden kan Ritva undervisa Siv i vad mat heter på både 
svenska och finska. Först tittar båda på bilden men sen väljer Siv att 
inte delta. Hon vrider kroppen bort från bilden och Ritvas initiativ att 
benämna olika typer av mat misslyckas. Vad som verkar vara menings-
fullt för språkpedagogen i detta excerpt framstår inte som meningsfullt 
för barnet. Sivs agerande, att vrida sin kropp från bilden, kan förstås 
som ett motstånd till att delta i denna språkliga händelse.  En språklig 
händelse som denna skulle lätt kunna förbises, men med hjälp av be-
greppet språklig händelse (Hymes, 1972) blir det möjligt att förstå hur 
deltagarna fokuserar på olika saker. Språket finska skulle kunna an-
vändas som ett redskap för att utveckla barnets kunskaper i det finska 
språket. Möjligheten att använda det finska språket uteblir, när barn 
gör motstånd och inte vill göra det som förväntas.  
 

Sammanfattning och analys av deltagande i språkliga händelser 

Utifrån studiens teoretiska sociokulturella ramverk (Rogoff, 2003) är 
barns meningsskapande i språkliga händelser centralt för lärande och 
utveckling av det finska språket. Analysen visar att barnens deltagande 
är styrt av deras nyfikenhet och intresse och att språkpedagogernas 
deltagande är styrt av att undervisa i det finska språket. Resultatet visar 
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också att barnen och språkpedagogerna tar initiativ till olika aktivite-
ter. Barnen å ena sidan tar initiativ till kreativa aktiviteter och lek. 
Språkpedagoger å andra sidan tar initiativ till att läsa böcker, spela spel 
och samtal om mat och vardagliga begrepp. Barnens och språkpedago-
gernas skilda styrning och initiativ gör att det emellanåt uppstår utma-
ningar för språkpedagogerna att skapa en gemensam uppmärksam-
hetsfokus. Gemensam uppmärksamhetsfokus mellan deltagare besk-
rivs av språkforskare vara avgörande för språkutveckling (Gibbons, 
2006, Lightbown & Spada, 2013). Sammantaget pekar det på de utma-
ningar språkpedagogerna ställs inför. I tidigare studier visas, att lärares 
anpassning till det individuella barnets sociala, språkliga och kognitiva 
behov har betydelse i mötet med ett nytt språk (Alstad, 2013; Palviai-
nen et. al., 2016). I denna studie visas hur barn ibland gör motstånd. 
Björk-Åkesson et. al. (2014) visar hur barns engagemang tillsammans 
med lärares emotionella engagemang och en språkligt utformat miljö 
har betydelse för språklig lärande. Denna studie bidrar med kunskap 
om hur språkpedagoger kan möjliggöra och stärka det finska språkstö-
det. Genom att ta tillvara barns initiativ och intresse kan språkpedago-
gen tillsammans med barnet skapa situationer som är meningsfulla 
både för barn och språkpedagog. 

3. Språkpedagogers didaktiska agenda  
I detta avsnitt visas hur språkpedagogernas didaktiska agenda skapar 
förutsättningar för hur det finska språkstödet tar form. I språkpedago-
gernas beskrivningar av sitt uppdrag att erbjuda finskt språkstöd ger 
de uttryck för teoretiska och praktiska övervägningar. I analysen av 
språkpedagogernas beskrivningar har ramverket för att utveckla skol-
språk (Cummins, 2000) använts. I analysen har två teman identifie-
rats, som delvis överlappar varandra: En tvåspråkig pedagogik och en 
gemensam uppmärksamhetsfokus. Resultatet visar att språkpedago-
gernas didaktik, att alternera mellan finska och svenska samtidigt som 
de strävar efter en gemensam uppmärksamhetsfokus, möjliggör revi-
talisering av det finska språket.  
 
Språkpedagogernas uppdrag är att åka till förskolor och möta barn med 
varierande finskspråkiga förmågor, barn i olika åldrar och med olika 
intressen. De möter olika verksamheter och bemöts på olika sätt av för-
skolepedagoger i förskolorna. Det innebär att språkpedagogerna måste 
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anpassa och justera sina didaktiska agenda för varje barn och verksam-
het de möter. Avsnittet är uppbyggt i relation till de teman som identi-
fierats. De två temana, en tvåspråkig pedagogik och en gemensam upp-
märksamhetsfokus, presenteras var för sig, men ska förstås tillsam-
mans som möjliggörande för revitalisering av det finska språket. 

3.1 En tvåspråkig pedagogik 

Språkpedagogernas beskrivningar av sitt arbete synliggör hur de arbe-
tar för att lära ut det finska språket. Framträdande resultat är att språk-
pedagogerna använder både finska och svenska för att utveckla det 
finska språket. Hur mycket finska som används beror på barnets finsk-
språkiga kunskaper. Kan barnet förstå och prata finska använder 
språkpedagogen övervägande det finska språket. Är barnet nybörjare 
eller har få kunskaper i det finska språket använder språkpedagogen 
svenska. Den språkliga anpassningen är på så vis individuell. Följande 
excerpt visar hur Pirjo, språkpedagog 1, beskriver hur hon tar hänsyn 
till barnets finskspråkiga kunskaper när hon planerar sitt arbete:  
 

Ja, då startar jag halv nio på Äpplets förskola, då brukar jag gå till en tjej som 
kommer den tiden eller kommit redan och så brukar jag se vad hon håller på 
med så hoppar jag in där. Ibland vill hon ha en kompis med sig. Ibland blir det 
så att det är vi själva. I början pratade jag finska nästan hela tiden med henne, 
för jag fick den uppfattningen (att flickan kunde finska), jag vet inte. Jag kän-
ner mamman lite sen tidigare så jag tänkte väl att hon (flickan) redan kan jätte 
mycket finska. Men efter ett tag fick jag veta av personalen att hon (flickan) 
hade sagt att hon inte förstår riktigt allt vad jag säger. Sedan jag har fått veta 
det så har jag använt bägge språken. Jag är hos henne kanske 45 minuter, sen 
går jag till nästa barn. Jag har lärt känna honom nu och med honom pratar 
jag bara finska och då hoppar jag in där i det han gör. (Excerpt 22, intervju 
med Pirjo, Sp1) 

 
Som excerpt 22 illustrerar, Pirjo anpassar sitt språkanvändande och 
använder ”bägge språken” när barnet är nybörjare i det finska språket. 
Excerpten visar också hur hon vid ett senare tillfälle på dagen träffar 
en pojke med vilken hon endast pratar finska. Språkpedagogens val att 
bara prata finska förstås vara sammankopplat med barnets kunskaper 
i finska. Cummins (2000) pedagogiska principer, fokus på språkets in-
nehåll, form och användning, gör det möjligt att förstå språkpedago-
gernas didaktiska agenda. Pirjo använder tiden tillsammans med bar-
net för att fokusera på finska språkets användning. Hon använder bara 
finska för att exponera barnet för så mycket finska som möjligt under 
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den avsatta tiden. Hon beskriver hur hon deltar i de aktiviteter som 
barnet är involverad i och använder på så vis den pedagogiska princi-
pen att fokusera språkets innehåll. Följande excerpt beskriver hur 
språkpedagogen Ritva använder instruerande arbetssätt där språkets 
form fokuseras:  
 

Det kan vara olika hur de (förskolan) vill ha det och vilka barn som är där då. 
Ibland har det varit så att något av småbarnen inte är där alls eller att båda är 
borta då är jag bara på syskon (avdelningen). Sen försöker jag lägga den tiden 
ungefär en timme med de småbarnen. Det är två små tjejer i två årsåldern. Jag 
är där ungefär en timme och då leker vi mycket. Vi leker mycket med bilar i 
ett rum. Förra gången så byggde vi och lekte med djur. Jag har varit med i 
deras (avdelningens) sångsamlingar och så vi har lekt i familjerummet som de 
har och de har serverat kaffe och ja, så det är mycket lek med de små barnen. 
Sen när jag är i syskongruppen så har jag försökt med något spel och om de 
vill så spelar vi spelet då, om de vill, annars så är jag med dem där de leker. 
Om de håller på och bygger lego så kanske jag sitter intill lite och pratar och 
talar om lite vad färgerna heter på finska och vad en bil heter på finska om de 
har byggt en bil. Jag försöker få in lite ord, för dem barnen som är i det här 
(finska språkstödet) som inte kan finska. (Excerpt 23, intervju med Ritva, 
Sp2) 

 
Excerpten visar att även Ritva använder både det finska och det 
svenska språket, men mest svenska. I excerpten illustreras hur språk-
pedagogen växlar mellan språken när hon namnger färger och andra 
begrepp för att ”få in lite ord”. Med stöd i de pedagogiska principerna 
(Cummins, 2000) kan här förstås att Ritva fokuserar på språkets form 
när hon talar om vad olika saker heter på finska. Språkpedagogernas 
alternering mellan två språk framstår också vara sammanflätad med 
utmaningen att tillsammans med barnet fokusera på något gemen-
samt. Utmaningen att fokusera på något gemensamt beskrivs vidare i 
följande avsnitt.  

3.2 Gemensam uppmärksamhetsfokus 

Det andra temat handlar om språkpedagogernas strävan efter att skapa 
situationer där de kan använda och lära ut det finska språket. För att 
det ska kunna ske behöver språkpedagogerna och barnen rikta sin upp-
märksamhet mot något gemensamt, en aktivitet, ett objekt eller ett äm-
nesinnehåll. I resultatet framstår det som en utmaning som kräver 
både anpassning och inkännande av situationer. Språkpedagogerna 
beskriver hur de får anpassa sig efter barns ålder, personliga egen-
skaper och språkkunskaper. Följande excerpt visar hur Ritva beskriver 
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att hon får anpassa sitt arbete efter olika situationer och det individu-
ella barnet när hon kommer till förskolan:  
 

Jag känner väl att jag får anpassa mig både efter situationen och efter barnen 
och mycket känna in och försöka få in det som går. Det har faktiskt varit lättast 
med de små barnen känner jag. Mycket för att de är i sin lekvärld så mycket, 
så det blir ganska naturligt att man bara kan vara med. De gillar att man är 
med i deras lek och i den här låtsasleken kan jag bara sitta och bli serverad 
kaffe och så kan jag få lite kakor och så kan vi prata samtidigt, både på finska 
och svenska och försöka. De gillar att man är med och leker som vuxen. Mm 
och de andra (äldre barn) vill mer vara med kompisar och då kanske det är 
svenska kompisar och då kanske de känner att det inte passar riktigt att jag 
kommer in. (Excerpt 23, intervju med Ritva, Sp2) 

 
Ritva deltar i aktiviteter som barn redan är involverade i och får an-
passa sitt arbete efter både situationen i förskolan och efter barnen. Ex-
cerpten illustrerar hur Ritvas deltagande blir mer naturligt när hon är 
med i barnets lekvärld. Meningsfulla sammanhang och möjligheter för 
det finska språket kan skapas när språkpedagogerna deltar i barnens 
aktiviteter. Sirpa, språkpedagog 3, beskriver hur det är en utmaning att 
anpassa sig efter det individuella barnets språkliga nivå:  
 

Vilken språklig nivå barnen har och att anpassa sig till den. Vilket barn man 
möter, blyg eller vilding. Att möta de små, för jag har inte arbetat med yngre 
barn tidigare. Svårt att bemöta barn om man inte får någon bakgrund. Men 
det har jag fått. Jag har fått stöd av övrig personal, de har bemött mig positivt.
           (Excerpt 24, intervju med Sirpa Sp3) 

 
Sirpa beskriver att hon får anpassa sitt språkutvecklande arbete efter 
barnet, dess språkliga nivå, personliga egenskaper och ålder. Här visas 
också att Sirpa behöver information av förskolepedagoger för att be-
möta barnen på bästa vis. Cummins (2000) pedagogiska principer, fo-
kus på språkets innehåll, form och användning, bidrar med förståelse 
om att språkpedagogens didaktiska agenda möjliggörs av en tvåspråkig 
pedagogik, då barn och språkpedagog tillsammans fokuserar på dessa 
principer. Språkpedagogernas ansträngningar, att anpassa sig och sin 
verksamhet för att tillsammans med barnet uppnå en gemensam fokus 
för interaktion, ses som avgörande för att det finska språkstödet ska 
kunna verka som en språkrevitaliserande verksamhet för det finska 
språket.  
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Sammanfattning och analys av språkpedagogers didaktiska agenda 

Analysen visar språkpedagogernas didaktiska agenda att undervisa i 
det finska språket. Genom att använda en tvåspråkig pedagogik samti-
digt som de strävar efter en gemensam uppmärksamhetsfokus kan de 
möjliggöra det finska språkstödet. Denna studies resultat samstämmer 
på så vis med resultat från tidigare studier om hur lärares benämnande 
av ord i meningsfulla situationer (Björklund et. al., 2014) och ansvars-
fullt kodväxlande (Palviainen et. al., 2016) kan främja språklärande. I 
en studie av Palviainen och Mård-Miettinen (2015) visas att kodväxling 
möjliggör för barn i Finland att bli bekanta med det svenska språket 
och samtidigt utveckla positiva attityder för både de svenska och finska 
språken. På liknande sätt visar denna studie att språkpedagogernas 
kodväxling och skapande av gemensam uppmärksamhetsfokus kan 
möjliggöra för barn med finsk minoritetstillhörighet att bli bekanta 
med och utveckla det finska språket. Därigenom kan det finska språk-
stödet fungera som en språkrevitaliserande verksamhet. 

                                                                                                                                             
Summering av resultat: Finskt språkstöd som språkrevitali-
serande verksamhet i förskolan. 
Delstudiens syfte är att bidra med kunskap om hur språkrevitalisering 
tar form i svenskspråkig förskola. Analysen pekar på tre avgörande och 
sammanflätade resultat: För det första begränsas och utmanas genom-
förandet av det finska språkstödet av förskolors enspråkiga normer och 
organisering av det språkutvecklande arbetet. På liknande sätt begrän-
sas och utmanas det finska språkstödet av hur det finska språkstödet 
organiseras. För det andra utmanas och möjliggörs genomförandet av 
det finska språkstödet av barns deltagande baserat på nyfikenhet och 
intresse. Det finska språkstödet utmanas och möjliggörs också av 
språkpedagogers undervisande deltagande. För det tredje skapar 
språkpedagogers användning av en tvåspråkig pedagogik och deras an-
strängningar att skapa en gemensam fokus för uppmärksamhet möj-
ligheter för det finska språkstödet. I resultatet framstår det finska 
språkstödet som en sårbar språkrevitaliserande verksamhet. I ett 
språkprojekt i Norge identifierade Todal (2007) språkrevitaliserande 
faktorer, som exempelvis tidslängden för användningen av språket och 
fokus på minoritetsspråket i vardagliga sammanhang. Liknande fak-
torer har identifierats i den här delstudien och samstämmer på så vis 
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med tidigare studier. Delstudiens övergripande kunskapsbidrag är att 
en språkrevitaliserande insats, likt det finska språkstödet i den här 
delstudien, behöver samordnas och samorganiseras. Förskolepedago-
ger och språkpedagoger behöver mer stöd i form av tydliga mål för 
verksamheten och mer stöd i hur arbetet ska genomföras.  
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Diskussion  
Delstudien studerar en finsk språkrevitaliserande verksamhet i svensk-
språkig förskola. Avgränsningen motiveras av de nationella minoritets-
språkens allt mer framträdande plats i förskolans styrdokument som 
lyfter fram barn med finsk minoritetstillhörighets rätt till förskola på 
finska. Delstudien studerar genomförandet av ett finskt språkstöd och 
bidrar därmed med kunskap om hur finsk språkrevitalisering tar form 
i svenskspråkig förskola. Den utgör ett kunskapsbidrag till tidigare 
forskning som studerat språkrevitalisering i förskolekontext (se Todal, 
2007), genom att belysa begränsningar och möjligheter för språkrevi-
talisering i svensk förskola.   
 
Resultaten visar, att flera av de förutsättningar som skapas i förskolan 
gör det finska språkstödet sårbart som en språkrevitaliserande verk-
samhet. Studiens kunskapsbidrag är, att språkpedagoger och förskole-
pedagoger behöver mer stöd, i form av tydliga mål och samverkan kring 
arbetssätt, för att skapa hållbara språkrevitaliserande verksamheter i 
svenskspråkiga förskolor. I avsnittet nedan diskuteras förutsättningar 
för språkrevitalisering i förskolan och behov av barnperspektiv i 
språkrevitaliserande processer samt delstudiens metod. 

Förutsättningar för språkrevitalisering i förskolan   
En grundläggande utgångspunkt i studien är, att barns lärande tar 
form i interaktioner, som är sammanflätade med det sociokulturella 
sammanhanget (Rogoff, 2003). Olika sociokulturella sammanhang er-
bjuder olika möjligheter till lärande. Det innebär kulturella skillnader i 
lärandeprocesser i olika sammanhang (Rogoff, 2003). Det innebär 
också att språk används på olika sätt i olika språkliga sammanhang 
(Hymes, 1972). Det i sin tur innebär att barns interaktioner och lärande 
behöver förstås i relation till sitt sociokulturella sammanhang. 
 
I analysprocessen framträder en komplex bild av vad språkrevitali-
sering kan vara och funderingar kring hur språkrevitalisering bäst kan 
stödjas. Resultatet visar flera förutsättningar i förskolornas sociokultu-
rella sammanhang, som påverkar genomförandet av det finska språk-
stödet. Exempelvis framstår tid, som en avgörande förutsättning för 
den språkrevitaliserande satsningen. En enkel åtgärd är att öka tiden 
för det finska språkstödet, kan tyckas. Jag vill hävda att det inte är så 
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enkelt. I resultatet visas, att språkpedagogerna har det övervägande an-
svaret och att det i sig verkar begränsande, för det finska språkstödet. 
Om tiden för språkstödet ökas, men ansvaret ligger kvar på språkpeda-
gogerna, är jag osäker på om det får någon effekt. För att språkrevitali-
sering i förskolorna ska ha verkan på lång sikt behövs, att både språk-
pedagoger och förskolepedagoger har ett gemensamt ansvar, för det 
finska språket i förskolan. Att de båda professionerna delar på ansvaret 
kan problematiseras, då resultatet visar, att de har olika perspektiv på 
samarbetet kring det finska språkstödet. Grenoble och Whaley (2006) 
beskriver att det krävs förändringar i attityder om språkrevitalisering 
ska fungera. De båda professionerna ser olika på sin roll och arbetar 
efter olika språknormer. Förskolepedagogerna å ena sidan genomför 
sitt språkutvecklande arbete enligt enspråkiga normer. Språkpedago-
ger å andra sidan arbetar efter flerspråkiga normer i sitt arbete. Det 
verkar också finnas en osäkerhet kring vad de båda professionerna för-
väntar sig av varandra. Dessutom visar resultatet, att språkstödet lokalt 
har en svag styrning. I kommunen finns ingen lokal plan för hur det 
finska språkstödet ska genomföras, eller vem som ska ha ansvar för 
vad. Det är rimligt att anta, att språkstödets svaga styrning bidrar till 
pedagogernas osäkerhet och olika språknormer. 
 
Resultaten visar också aspekter som möjliggör revitalisering av språk i 
förskolor. Det finska språket främjas av, att språkpedagogerna alterne-
rar mellan de finska och svenska språken samt anpassar sig efter det 
individuella barnets intresse och behov. De här resultaten kan också 
problematiseras. Liknande resultat har tidigare presenterats av 
Palviainen och Mård-Miettinen (2015) som beskriver hur pedagoger 
utvecklar en ny metod, en pedagogik på två språk, under implemente-
ringen av ett flerspråkigt arbetssätt. Förskolepedagoger och/eller 
språkpedagoger, som använder och visar intresse för minoritetsspråket 
och svenska språket, är ur det perspektivet betydelsefulla i ett 
språkrevitaliserande arbete. I en studie av Heugh et. al.(2017) visas att 
osystematisk användning av kodväxling, translanguaging och andra 
språkliga strategier kan skapa hinder istället för att stödja elevers lä-
rande. Deras resultat pekar på behovet av att planera för och systema-
tiskt använda de språkliga strategierna. Här behövs en form av medve-
tenhet, en struktur, i det pedagogiska arbetet. Förskolepedagoger och 
språkpedagoger behöver stöd i arbetet kring det finska språkstödet. Ett 
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stöd kan då vara en lokal plan för hur språkrevitalisering i förskolan är 
tänkt att genomföras.  

Behov av barnperspektiv i språkrevitaliserande processer 
Den ideologiska politiska agendan, ett land – ett språk (svenska), som 
verkat i Sverige under lång tid har marginaliserat och kränkt användare 
av det finska språket (Hyltenstam, 1999). Det har konstaterats påverka 
att en del vårdnadshavare inte pratar finska i hemmet. Marginaliseran-
det och kränkandet av minoriteter och deras språk har lett till att an-
vändare idag kan känna stor ångest och skam över att använda mino-
ritetsspråket (Skutnabb-Kangas, 2008). Vårdnadshavare önskar nu 
återta det finska språket och väljer språkstöd i förskolan för sina barn, 
när det erbjuds. Det uppstår ett dilemma om vårdnadshavare vill ge sitt 
barn språkstöd på finska i förskolan, och barnet själv inte vill delta, som 
denna studie visar. Här menar jag att det saknas ett barnperspektiv.  
Min studie visar, att barnen med finsk minoritetstillhörighet utsätts för 
högre krav och påtryckningar än andra barn. När språkpedagogen 
kommer förväntas barnet interagera med språkpedagogen på det 
finska språket. Här finns en förväntan på barnet att själv prata finska. 
I de empiriska excerpterna (19 och 21) kan vi följa hur en flicka får 
stanna inne och spela ett spel med språkpedagogen. Förväntan finns 
från förskolan och språkpedagogen, att hon vill delta. Flickan går med 
på att stanna kvar. Jag menar, att genom barnen kan ideologiska idéer 
om vad som är bra för barnet och samhället spridas. I det här fallet 
handlar det om det finska språket, som hotar att försvinna i Sverige. 
Genom politiska beslut, att erbjuda finska språket i förskolan för barn 
med finsk minoritetstillhörighet, hoppas man kunna öka finskans an-
vändning, både hos individer och på flera platser, för att säkra språkets 
fortlevnad i Sverige. Det finns således ett behov av ett barnperspektiv i 
diskussionen om minoritetsspråk i förskolan i Sverige. Fishman (1991) 
och Skutnabb-Kangas (2008) beskriver hur det centrala i revitali-
seringsprocesser är att det måste finnas en vilja hos individen att bibe-
hålla språket. När barn gör motstånd och inte vill delta i det finska 
språkstödet, framträder brister i den politiska satsningen att säkra ett 
minoritetsspråk.   
 
För andra modersmål än svenska gäller andra riktlinjer. Enligt läroplan 
för förskolan (2018) ska barn med annat modersmål än svenska ges 
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möjlighet att utveckla sitt modersmål. Modersmålet måste då vara le-
vande i hemmet, vilket inte krävs för nationella minoritetsspråk. Om 
ett barn ska ges möjlighet att utveckla ett språk, som är annat än det 
svenska språket, krävs att språket används dagligen i hemmet. Det be-
tyder, att när dessa barn möter modersmålet i förskolan, känner de 
igen språket. För majoriteten barn med svenska som modersmål är för-
utsättningarna annorlunda. De utsätts inte för liknande krav och för-
väntningar som barn med finsk minoritetstillhörighet förrän de går i 
lågstadiet, då barnen får börja formell undervisning i det engelska 
språket och senare i årskurs 6, undervisning i moderna språk. Det in-
nebär att flertalet barn med finsk minoritetstillhörighet som har få eller 
inga kunskaper i det finska språket utsätts för krav, förväntningar och 
utmaningar om språklärande, som andra barn i förskolan inte utsätts 
för. Hur kan vi förstå det barnen med finsk minoritetstillhörighet upp-
lever? För att kunna fördjupa och stärka återtagandet av det finska 
språket i Sverige behöver vi lyfta barns perspektiv i debatten. Diskuss-
ioner behöver föras om hur minoritetsspråkslagen ökar kraven på bar-
nen i förskolan och hur barnens eventuella motstånd kan hanteras och 
förstås. Tidigare studie visar att komponenter som öppenhet, intresse 
och uppmuntran i förhållande till språk har betydelse för om personer 
vill bibehålla och fortsätta utveckla ett minoritetsspråk i en majoritets-
språklig kontext (Palviainen et. al., 2016). Det innebär att förskolepe-
dagogers förhållningssätt till det nationella minoritetsspråket har be-
tydelse.  
 
Den främsta förutsättningen för språks överlevnad är att språk överförs 
från en generation till nästa (Fishman, 1991; Baker, 2001). Förskolan 
kan fylla en viktig funktion i att stödja familjen och barnet i dess språk-
utveckling (Huss, 2014). För förskolan är det ett dilemma om vård-
nadshavare inte använder språket i hemmet. Jag menar att vårdnads-
havare behöver involveras i barns finskspråkiga utveckling och stöttas 
i att använda det finska språket hemma. Att samarbeta med vårdnads-
havare omkring barnets finska språkutveckling blir på så vis viktigt för 
barns finskspråkiga utveckling och för revitalisering av det finska språ-
ket. Samtidigt måste också det finska språkets marginaliserade posit-
ion i den svenskspråkiga förskolan förändras och den svenskspråkiga 
normen luckras upp. 
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Metoddiskussion 
I denna studie har flera metoder använts för att bidra med kunskap om 
hur språkrevitalisering tar form i svenskspråkig förskola. Att använda 
flera metoder har bidragit till ett vidare och djupare perspektiv på det 
finska språkstödet och det sammanhang inom vilket det tar form, för-
skolans språkutvecklande verksamhet. Att beskriva ett socialt fenomen 
som det finska språkstödet med fler perspektiv är en styrka som också 
bidrar till en stärkt validitet.  
 
Denna studie genomförs som en fallstudie av en verksamhet som ge-
nomförs i en kommun. Studiens resultat kan därför inte göra anspråk 
på generaliserbarhet såsom att liknande språkstödjande verksamheter 
uppmuntras eller utmanas av samma förutsättningar. Resultatet i 
denna studie ger en bild av hur det kan se ut när en kommun startar en 
viss typ av verksamhet. Delstudiens resultat kan dock användas som 
underlag för diskussion om revitalisering i förskolan.  
 
I likhet med Bryman (2011) ser jag mig som medskapare till de beskriv-
ningar av finskt språkstöd och språkutvecklande arbete, som tar form 
under intervjuerna, samt att beskrivningarna är några av flera möjliga 
beskrivningar. De kunskaper, som delstudien genererar, skapas såle-
des i samspelet mellan intervjuare och forskningspersoner (Bryman, 
2011). På liknande sätt ser jag mig som skapare till de beskrivningar 
som görs av det finska språkstödet under och efter observationerna. 
Dessa ska också ses som några av flera möjliga. I relation till denna 
delstudie betyder det att beskrivningarna, som tar form, är några av 
flera möjliga perspektiv på det finska språkstödet och det språkutveck-
lande arbetet. Under intervjuerna skapar jag och forskningspersonen 
kunskap tillsammans. Samtidigt är jag den som avgör vilka frågor som 
ska ställas och som sedan har monopol på att tolka forskningsperso-
nens svar. Den obalans, som kvalitativa intervjuer innehåller, beskriver 
Kvale och Brinkmann (2014) som en maktasymmetri. En sådan oba-
lans mellan mig och forskningspersonerna kan ha förstärkts genom 
mina dubbla roller i utvecklingsprojektet och forskningsprojektet. 
Obalansen kan också ha förstärkts av min egen förförståelse. Min egen 
förförståelse har inneburit utmaningar, då jag arbetat många år i för-
skolan. Min ambition att vara lyhörd för ett arbete som är välkänt, för 
mig har varit en utmaning både för mig som forskare men också för 
forskningspersonerna. Efter många år i förskolläraryrket har snabba 
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tolkningar av forskningspersonernas beskrivningar av språkutveck-
lande arbete varit lättillgängliga för mig. Under intervjuerna har jag 
därför ansträngt mig att ställa uppföljande frågor för att inte ta för givet 
eller övertolka det som forskningspersonerna ger uttryck för. Detta di-
lemma har också förskolepedagogerna i studien påvisat. På grund av 
att de kände till min förskollärarbakgrund och min roll i utvecklings-
projektet har jag under flertalet intervjuer fått förklara att jag inte kan 
ta för givet vilket arbete som pågår i förskolorna även om jag har gene-
rell kunskap om språkutvecklande arbetssätt. Min upplevelse är att de 
beskrivningar som jag erhållit genom intervjuerna ligger nära forsk-
ningspersonernas perspektiv. 

En doktorands förändrade deltagande som lärande 

Jag vill avsluta med en kort reflektion över mitt eget lärande. I delstu-
die I om nyanlända barns deltagande genomförde jag observationer. 
Jag var då nybörjare som forskare och samtidigt en erfaren förskollä-
rare. Under observationerna i delstudie I kände jag mig trygg i försko-
lornas lokaler och i mötet med barnen och förskolepedagogerna. Bar-
nen var tillmötesgående och bjöd med mig i deras lekar. När observat-
ionerna i delstudie II genomfördes upplevde jag hur jag intog en annan, 
mer distanserad position i mötet med barn, förskolepedagoger och 
språkpedagoger. Barnen tog mindre notis om mig och bjöd sällan in till 
samspel. Jag samspelade fortfarande med personerna i verksamheten 
men jag deltog inte längre som en erfaren förskollärare, med allt vad 
det innebär. Med ett bakåtperspektiv på delstudie I blir det tydligt för 
mig hur jag har förändrat mitt deltagande från förskollärare till fors-
kare, om än som nybörjare. 
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Kapitel 4: Delstudiernas sammanlänkning 

I denna del sammanlänkas avhandlingens delstudier med stöd av en 
etnografisk kommunikationsmodell (Hymes, 1972). Här diskuteras 
studiernas kunskapsbidrag som ett övergripande resultat om språkliga 
gemenskaper i förskolor.  

En etnografisk kommunikationsmodell  
Syftet med den här avhandlingen är att bidra med kunskap om hur 
språkliga gemenskaper tar form och upprätthålls i svensk förskola när 
minoritetsspråkiga barn deltar. I kapitlet används en etnografisk kom-
munikationsmodell (the Ethnography of communication, Hymes, 
1972) för att sammanfoga och vidga kunskapsbidragen från avhand-
lingens delstudier. I delstudierna används begreppet kulturella gemen-
skaper (Rogoff, 2003) för att förstå hur de nyanlända barnen i delstu-
die I använder kommunikativa redskap. Begreppet används också för 
att förstå hur det finska språkstödet i delstudie II är sammankopplat 
med normer och regler för kommunikation i den omgivande förskol-
kontexten.  I det här kapitlet ordnas och analyseras de kulturella ge-
menskaperna med stöd i Hymes etnografiska kommunikationsmodell. 
I texten nedan redovisar jag hur de olika delarna i kommunikations-
modellen verkar i analysen av förskolors språkliga gemenskaper. 
 
Hymes (1972) modell innefattar fyra sociala enheter: Språklig gemen-
skap, språklig situation, språklig händelse och språklig handling. Be-
greppet språk står för alla former av språk såsom sång, skrivande, viss-
lande, trummande och liknande. De sociala enheterna relaterar till 
varandra på följande vis: Inom en språklig gemenskap kan det pågå en 
fest som kan ses som en språklig situation. Ett samtal som tar form un-
der festen kan ses som en språklig händelse och när någon skojar och 
skämtar inom samtalet kan det ses som en språklig handling. De olika 
sociala enheterna språklig gemenskap, situation, händelse och hand-
ling ska inte ses som hierarkiska eller fixerade utan mer som enheter 
som skapar och återskapar varandra under ständig förändring.  
 
Begreppet språklig gemenskap beskrivs som en social enhet framför en 
språklig. Den sociala gruppen är utgångspunkt. Gruppen definieras av 
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sociala ramar istället för språkliga, som handlar om vilka språk delta-
garna talar. Deltagare i den språkliga gemenskapen delar regler för hur 
språk används och kommunicerar på ett sätt som anses lämpligt och 
korrekt i den specifika sociokulturella kontexten. Hymes menar att ge-
menskapens normer och regler tar form när språk används och skiljer 
sig gemenskaper emellan:  
 

Even the ethnographies that we have,/…/ show us that communities differ sig-
nificantly in ways of speaking, in patterns of repertoire and switching, in the 
roles and meanings of speech. They indicate differences with regard to beliefs, 
values, reference groups, norms, and the like, as these enter into the ongoing 
system of language use and its acquisition by children. (Hymes, 1972, s. 42)  

 
I citatet ovan beskrivs att när språk används i språkliga gemenskaper 
uttrycks normer, regler och värderingar. Barn lär sig dessa normer, 
regler och värderingar och på så vis överförs de från en generation till 
nästa. Att något överförs från en generation till nästa förstår jag i relat-
ion till senare teoribildning, inom vilken barns agens beaktas och att 
normer, regler och värderingar förändras genom barns användning 
och tolkning av språket och kulturen (Rogoff, 2003; Corsaro, 2005; 
Löfdahl, 2014). I citatet beskrivs också att en språklig gemenskap skil-
jer sig från andra språkliga gemenskaper. Hur kommunikation går till 
i exempelvis en fotbollsförening och med vilket innehåll skiljer sig från 
hur och om vad man kommunicerar i en förskola. Utifrån denna defi-
nition kan vi förstå en förskola, med normer och regler för hur man 
kommunicerar, som en språklig gemenskap.  
 
I en språklig gemenskap identifieras situationer associerade med språk 
som språkliga situationer. Språkliga situationer fungerar som kontext 
för den verksamhet som skapas i den specifika förskolan i form av ru-
tiner och aktiviteter. I förskolan kan språkliga situationer vara exem-
pelvis samlingar, barns egenvalda aktiviteter, matsituationer, sago-
stunder och skapande verksamhet. Språkliga händelser är aktiviteter 
inom språkliga situationer och kan i förskolan vara en lek eller ett sam-
tal. Språkliga händelser kan innehålla en eller flera språkliga hand-
lingar. En språklig handling är när en person, verbalt eller kroppsligt, 
uttrycker något, som en önskan, en fråga, ett skämt eller en uppma-
ning. Samma typ av språklig handling kan förekomma i olika typer av 
språkliga händelser. Ett barn kan exempelvis förhandla (språklig hand-
ling) i samtal om mat men också i en rollek (språkliga händelser).  
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Språkliga gemenskaper är organiserade i sociolingvistiska system av 
språkliga händelser (Hymes, 1972). Genom att studera sociolingvist-
iska system kan vi bidra med kunskap om vad som är möjligt att säga 
och göra i olika sociala sammanhang, menar Hymes. Aspekter av för-
skolors språkliga gemenskaper, som kulturella normer och värde-
ringar, bör därför studeras i relation till det deltagarna, förskolepeda-
goger och barn, gör i språkliga händelser. I följande avsnitt presenteras 
avhandlingens övergripande resultat utifrån Hymes kommunikations-
modell. 

Språkliga gemenskaper tar form och upprätthålls i svensk för-
skola 
Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om hur språk-
liga gemenskaper tar form och upprätthålls i svensk förskola när mino-
ritetsspråkiga barn deltar. Hymes kommunikationsmodell har gjort det 
möjligt att bidra till fördjupade och bredare kunskaper. Analyser med 
stöd i Hymes kommunikationsmodell synliggör hur en enspråkig och 
svenskspråkig norm upprätthålls genom rutiniserade situationer sam-
tidigt som minoritetsspråkiga barn och förskolepedagoger gör fler-
språkliga handlingar. Analyserna visar också hur minoritetsspråkiga 
barns aktiva deltagande bidrar till att synen på den enspråkiga normen 
utmanas. Kommunikationsmodellens analyser bidrar till kunskaper 
om att tillhörighet i olika språk ger olika förutsättningar för deltagande 
i svensk förskolas språkliga gemenskaper. Analyserna visar att fler-
språkiga förskolepedagoger inte per automatik bidrar till att flera språk 
används i vardagen. Språkliga gemenskaper i svensk förskola framstår 
därmed som komplexa. En slutsats är att den en- och svenskspråkiga 
normen i svensk förskolas språkliga gemenskaper skapar svårigheter 
att genomföra en flerspråkig verksamhet med minoritetsspråkiga barn 
som deltagare. 

Analyser med stöd i Hymes kommunikationsmodell har identifierat 
språkliga, sociala, pedagogiska och organisatoriska förutsättningar 
som bidrar till hur språkliga gemenskaper tar form och upprätthålls i 
svensk förskola. Resultatet visar hur språkliga förutsättningar som 
kunskaper i engelska och svenska språken ger barn med tillhörighet i 
dessa språk andra och bättre förutsättningar för deltagande som inte 
ges barn med tillhörighet i andra språk. Med modellen synliggörs att 
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även om språkliga förutsättningar, som språkkunniga förskolepedago-
ger, finns för användning av andra minoritetsspråk används de inte fre-
kvent i det dagliga språkutvecklande arbetet. Sociala förutsättningar 
som bidrar till språkliga gemenskaper är relationer mellan barn och 
mellan barn och pedagoger. Med kommunikationsmodellen synliggörs 
en skillnad mellan avhandlingens delstudier. I delstudie I är betydelsen 
av kamratrelationer ett framträdande resultat. I delstudie II visas hur 
kamratrelationer är en aspekt som ofta saknas i det finska språkstödet. 
Pedagogiska förutsättningar som har betydelse för språkliga gemen-
skaper är förskolans pedagogiska miljö med material och förskolepe-
dagogers didaktiska uppdrag. Organisatoriska förutsättningar, som 
identifierats ha betydelse för språkliga gemenskaper, är förskolans ru-
tiner och hur språkstöd i förskolan organiseras.  

I följande avsnitt presenteras olika kunskapsbidrag från avhandlingens 
delstudier med hjälp av de språkliga situationer, språkliga händelser 
och språkliga handlingar som bidrar till språkliga gemenskaper i 
svensk förskola. De språkliga situationer som identifieras är rutinise-
rade och influerade av en svenskspråkig norm. Språkliga händelser 
som identifieras är situerade, relationella och flerspråkiga. I analysen 
identifieras minoritetsspråkiga barns språkliga handlingar som indivi-
duella, flerspråkiga och drivna av barns intresse och nyfikenhet. För-
skolepedagogers språkliga handlingar identifieras som flerspråkiga 
och drivna av det didaktiska arbetet. De främsta resultaten från delstu-
die I som diskuteras är nyanlända barns individuella kommunice-
rande, nyanlända barns förändrade deltagande, att barn lär av barn, 
samt det engelska språkets framträdande plats. De resultat från delstu-
die II som diskuteras är att språkrevitalisering i förskolor begränsas av 
normer för språk och kommunikation och förskolors rutiniserade verk-
samheter. Från delstudie II diskuteras också resultaten att språkrevi-
talisering möjliggörs av barns nyfikenhet och intresse samt språkpeda-
gogers didaktiska uppdrag och användning av en tvåspråkig pedagogik. 
För att underlätta läsbarheten i texten nedan beskrivs de språkliga si-
tuationer, språkliga handlingar och språkliga händelser som avses 
mestadels endast som situationer, händelser och handlingar.    

Språkliga situationer 
Språkliga situationer i förskolan är aktiviteter som samlingar, matsitu-
ationer och lek och fungerar som kontext i vilka språkliga händelser tar 
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form. Nedan beskrivs några språkliga situationer som bidrar till hur 
språkliga gemenskaper tar form och upprätthålls i svensk förskola.  

Rutiniserade språkliga situationer 

Analysen visar att förskolans språkliga gemenskaper tar form och upp-
rätthålls genom rutiniserade situationer som är influerade av en 
svenskspråkig norm. Båda delstudiernas resultat visar att förskolors 
rutiniserade situationer ger minoritetsspråkiga barn möjligheter att 
möta det svenska språket i en variation av olika situationer i förskolan. 
Samtidigt betyder samma rutiniserade situationer begränsade möjlig-
heter för minoritetsspråkiga barn att möta modersmål eller nationella 
minoritetsspråk i förskolan.  
 
Förskolans vardag ordnas i rutinsituationer som återkommer varje dag 
vilket tidigare har visats av Markström (2005). Markström beskriver 
hur rutinsituationerna ”infaller vid samma tid varje dag eller vecka, un-
gefär som ett skolschema” (Markström, 2005, s. 71). Med variation på-
går förskolans verksamhet vardagar mellan klockan 6:00–18:00. Ex-
empel på rutiniserade språkliga situationer som återkommer varje dag 
vid ungefär samma tid är frukost, lunch, mellanmål, samling, aktivitet, 
lek, fruktstund och tambursituationer. Förskolans rutiniserade situat-
ioner gör att förskolan erbjuder många möjligheter för minoritetssprå-
kiga barn att möta och utveckla ett varierat vardagligt svenskt språk. I 
delstudie I, om nyanlända barns deltagande, visas att situationen fri lek 
kunde ta form i olika rum inomhus eller utomhus. Därtill användes 
olika material som gav möjligheter till olika händelser då det svenska 
språket användes. I delstudie I visas också hur det engelska språket an-
vändes av förskolepedagoger som språkstöd för den engelsktalande 
flickan under hennes första tid i förskolan. I delstudie II visas hur det 
finska språket blir synligt i enskilda situationer som när språkpedago-
gen kommer eller när förskolepedagoger uppmärksammar språket i 
andra sammanhang. Övrig tid används till största delen det svenska 
språket. En språklig norm som synliggörs är att finska språket sällan 
används, vilket bekräftas i intervjuer med förskolepedagogerna. Därför 
blir finskt språkstöd något som tar form vid sidan av ordinarie verk-
samhet. Förskolors rutiniserade situationer begränsar på så vis 
språkrevitaliserande verksamheter som det finska språkstödet. Ytterli-
gare resultat från delstudie II visar att innehållet i de situationer som 
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tar form när språkpedagogen kommer är starkt influerade av försko-
lans rutiner. Språkpedagogerna kommer till förskolan samma tid varje 
vecka och får anpassa sin verksamhet därefter. Det innebär att om 
språkpedagogen kommer till lunch varje torsdag kommer innehållet, 
fokus för samtal och interaktion, sannolikt vara likartat. Ur det per-
spektivet begränsas barnets möjligheter till ett varierat kommunikativt 
innehåll. Det synliggör hur ansvaret för språkrevitalisering i förskolan 
flyttas över till att till stor del vila på språkpedagogerna.  
 
Hymes kommunikationsmodell gör det möjligt att förstå hur de 
svenskspråkiga och rutiniserade situationerna fungerar såsom de kon-
text som minoritetsspråkiga barn möter, deltar i och är medskapare till. 
Resultaten visar, hur situationerna innefattar språkliga förutsättningar 
som kunskaper i svenska och engelska språken. Barns kunskaper i 
svenska och/eller engelska möjliggör på så vis deltagande i olika situ-
ationer. För minoritetsspråkiga barn innebär de språkliga förutsätt-
ningarna begränsade möjligheter till deltagande och utveckling i och 
på andra minoritetsspråk. Resultatet visar organisatoriska förutsätt-
ningar såsom återkommande rutiner och avgränsad tid för finskt 
språkstöd. Hymes kommunikationsmodell gör det möjligt att förstå 
hur svensk förskolas språkliga gemenskap tar form och upprätthålls 
genom anpassning efter rådande organisatoriska och språkliga förut-
sättningar.  

Språkliga händelser  
Språkliga händelser i förskolan är händelser som barn och pedagoger 
tar initiativ till att samspela omkring exempelvis en rollek, att spela ett 
spel eller ett samtal om mat. Analysen visar att förskolans språkliga ge-
menskaper tar form och upprätthålls genom situerade, relationella och 
flerspråkliga språkliga händelser. I analysen identifieras pedagogiska 
förutsättningar, såsom material och sociala förutsättningar, som kam-
raters deltagande i språkliga händelser. Språkliga förutsättningar som 
identifieras är engelska språkets framträdande plats och pedagogers 
öppenhet att uppmuntra och använda flera språk i verksamheten.  I 
följande avsnitt beskrivs språkliga händelser, som bidrar till hur språk-
liga gemenskaper tar form och upprätthålls i förskolan. Situerade, re-
lationella och flerspråkliga språkliga händelser ska inte ses som sär-
skilda utan som sammanvävda aspekter.  
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Situerade språkliga händelser 

Båda delstudierna tar form i svensk förskola. De händelser som tar 
form är på så vis situerade i svensk förskolas kontext. Att händelser är 
situerade betyder att de tar form inom språkliga situationer och är sam-
manflätade med förskolans språkliga, sociala och kulturella samman-
hang. I studien om nyanlända barns deltagande (delstudie I) tar Ma-
ryam initiativ till att samspela om och med material som finns tillgäng-
liga i förskolan, som till exempel rollekar med docka och dockvagn, 
språklekar med språkburkar och till att rita med tuschpennor och pap-
per. Sara följer sina kamrater och tar initiativ till att göra likadant som 
kamraterna gör. Båda barnens lek och kommunikation handlar om ak-
tiviteter och material som finns synligt och tillgängligt i förskolan, som 
att cykla, gunga, rita och leka rollekar. I studien om finsk språkrevita-
lisering (delstudie II) har förskolans kontext betydelse för deltagarnas 
gemensamma fokus för samtal och interaktion. Deltagarnas gemen-
samma fokus handlar om lekar med plastdjur, dockor och bilar. Det 
handlar om samtal om mat som står på bordet som gröt och mjölk. Hy-
mes kommunikationsmodell gör det möjligt att förstå att förskolans 
kontext ger specifika sociala och pedagogiska förutsättningar för barns 
deltagande i situerade händelser. För minoritetsspråkiga barn innebär 
detta att förskolans materiella kontext bjuder in till språkliga händel-
ser, samtal och samspel, med ett visst innehåll.  

Relationella språkliga händelser 

Resultatet från delstudie I visar att kamrater har en betydande roll för 
de nyanlända barnens möjligheter att lära svenska språket men också 
för att bli inkluderade i förskolans vardagliga verksamhet. De nyan-
lända barnen iakttar och tar till sig av hur kamrater gör. Resultatet pe-
kar på betydelsen av kamratrelationer för alla barn men specifikt för 
nyanlända barns lärande och socialisering in i svenskspråkig förskole-
kontext. I delstudie II är barnen med finsk minoritetstillhörighet oftast 
ensamma på avdelningen eller i förskolan om att få språkstöd. Det in-
nebär att de oftast är ensamma med språkpedagogen eller, som sker 
mer sällan, att svensktalande kamrater är med. I en av de sex studerade 
förskolorna arrangeras dock språkstödet så att fler barn med finsk mi-
noritetstillhörighet kan samspela med varandra. En social förutsätt-
ning som här blir synlig är relationen mellan barn och språkpedagog. I 
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resultatet framträder således relationer i förskolan som en social förut-
sättning för deltagande och lärande. För minoritetsspråkiga barn inne-
bär det att de sociala och språkliga förutsättningarna i de händelser, 
som de deltar i, ser olika ut beroende på vilket språk som ska läras, 
utvecklas och användas. De minoritetsspråkiga barnen gynnas av att få 
delta i relationella språkliga händelser, som inkluderar kamrater och 
pedagoger med de språkliga och sociala kunskaper, som barnet ska ut-
veckla.   

Flerspråkliga händelser  

I delstudie I visas hur förskolepedagoger använder det engelska språ-
ket för att stötta Sara i hennes deltagande i förskolan. Maryam som ta-
lar persiska erhåller inte något språkstöd på persiska. Att Sara får 
språkstöd och inte Maryam förklaras av det engelska språkets framträ-
dande plats i svenska samhället. Det innebär att flickorna får olika 
språkliga förutsättningar för sitt deltagande i händelser. I delstudie II 
visas att språkpedagogers initiativ till händelser är drivna av det didak-
tiska uppdraget att undervisa i finska språket. I sitt arbete alternerar 
språkpedagogerna mellan de svenska och finska språken. I resultatet 
ges exempel på språkpedagoger, som initierar samtal om mat, om vad 
svenska ord heter på det finska språket och att de initierar bokläsning. 
I delstudie II ges också exempel på hur svensktalande förskolepedago-
ger lär och använder enstaka begrepp på minoritetsspråket i händelser 
med minoritetsspråkiga barn. Hymes kommunikationsmodell gör det 
möjligt att förstå att minoritetsspråkiga barn som får stöd i sitt mino-
ritetsspråk ges andra språkliga förutsättningar till utveckling av mino-
ritetsspråk och deltagande i förskolan, än minoritetsspråkiga barn som 
inte ges språkligt stöd.  

Språkliga handlingar  
Hymes kommunikationsmodell beskriver hur människor gör språkliga 
handlingar inom språkliga händelser. I detta avsnitt synliggörs mino-
ritetsspråkiga barns och förskolepedagogers språkliga handlingar. 
Analysen visar att språkliga gemenskaper tar form och upprätthålls av 
minoritetsspråkiga barns flerspråkliga, individuella och kreativa 
språkliga handlingar och förskolepedagogers flerspråkiga, didaktiska 
och fostrande handlingar.  



111 
 

Minoritetsspråkiga barns språkliga handlingar 

Analysen visar att förskolans språkliga gemenskaper tar form och upp-
rätthålls genom minoritetsspråkiga barns flerspråkiga, individuella 
och kreativa språkliga handlingar. I analysen framstår minoritetssprå-
kiga barns handlingar styrda av deras nyfikenhet och intresse.  
 
När minoritetsspråkiga barn deltar i förskolors språkliga gemenskaper 
gör de språkliga handlingar. De handlingar som identifieras i avhand-
lingen är av multimodal karaktär, det vill säga, de minoritetsspråkiga 
barnen använder verbala språk, kroppsspråk och/eller material när de 
interagerar med andra. Minoritetsspråkiga barns handlingar är kopp-
lade till om den specifika språkliga händelsen är initierad av vuxen eller 
barn. I barninitierade händelser gör minoritetsspråkiga barn hand-
lingar som att initiera aktiviteter, beordra sina kamrater, bekräfta le-
kens innehåll, förhandla om deltagande och om material och bemöta 
initiativ från kamrater. I vuxeninitierade händelser gör minoritetssprå-
kiga barn handlingar som att på olika sätt bemöta initiativ från språk-
pedagogen. 
 
I avhandlingens delstudie I använder de nyanlända barnen kommuni-
kativa redskap som kroppsspråk, verbalt språk och material när de 
kommunicerar med sin omgivning. Maryam och Sara använder de 
svenska ord de kan samtidigt som de tar till olika språkliga resurser. 
Maryam tar initiativ till aktiviteter genom att fysiskt ta på och hämta 
kamrater och material (leksaker, sångburkar, böcker, papper, pennor). 
Maryam gestikulerar och pratar med stark röst och hon hittar på ett 
språk. Hennes påhittade språk har ingen betydelse enligt de persiska 
eller svenska språken men har en svenskspråkig intonation. Med det 
påhittade språket, gester och svenska ord kan Maryam initiera aktivi-
teter, bemöta initiativ från andra, förhandla, beordra kamrater och be-
kräfta sitt deltagande i språkliga händelser. Sara kodväxlar mellan de 
engelska och svenska språken och hon skuggar, repeterar, sina kamra-
ters verbala och kroppsliga språk med endast någon sekunds fördröj-
ning. Genom att skugga sina kamrater och genom att kodväxla kan Sara 
bemöta initiativ från andra och bekräfta sitt deltagande i språkliga hän-
delser. De nyanlända barnens sätt att göra språkliga handlingar fram-
står som både individuella och kreativa. I delstudie I visas också hur de 
nyanlända barnens kommunicerande går från en mer framträdande 
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kroppslig form till en mer framträdande verbal svenskspråkig form un-
der de fem månader de observeras. Resultatet visar på nyanlända barns 
förändrade deltagande och anpassning till de språkliga gemenskaper-
nas rådande språkliga normer. I studien om finsk språkrevitalisering 
(delstudie II) synliggörs, hur barnen med finsk minoritetstillhörighet 
använder både verbalt språk och kroppsspråk, när de själva initierar 
aktiviteter och när de bemöter andras initiativ, såsom att acceptera el-
ler göra motstånd mot att delta i olika aktiviteter. Barnen initierar ak-
tiviteter genom att ställa frågor och verbalt uttrycka önskningar, exem-
pelvis att be om en sak eller be om att få göra en aktivitet. Barnen ini-
tierar också aktiviteter genom att uttrycka önskningar med sin kropp, 
som att hämta en sak eller klappa händerna till musik. Karaktäristiskt 
för barnens språkliga handlingar är att de är styrda av sin nyfikenhet 
och sitt intresse. Genom handlingar som att initiera en aktivitet genom 
att fråga eller att bemöta språkpedagogens initiativ är barn med finsk 
minoritetstillhörighet deltagare i och medskapare till språkliga händel-
ser.  

Pedagogers språkliga handlingar 

Med stöd i Hymes kommunikationsmodell visar analysen hur språkliga 
gemenskaper tar form och upprätthålls av förskolepedagogers fler-
språkliga, didaktiska och fostrande handlingar. I delstudie I fokuseras 
nyanlända barns samspel med kamrater. I interaktioner med den eng-
elsktalande flickan och kamrater deltog emellanåt förskolepedagoger. 
De använde sig då av flerspråkliga handlingar genom att alternera mel-
lan de engelska och svenska språken för att stötta den engelsktalande 
flickan i leken.  Den persisktalande flickan Maryam fick däremot möta 
förskolepedagoger, som endast använde det svenska språket. I delstu-
die II om finsk språkrevitalisering gör språkpedagoger språkliga hand-
lingar och på liknande sätt som minoritetsspråkiga barns handlingar 
karaktäriseras de som multimodala. Språkpedagogerna använder ver-
bala språk, kroppsspråk och material i händelser med barn med finsk 
minoritetstillhörighet. Resultatet i delstudie II visar hur språkpedago-
ger i interaktion med barn gör språkliga handlingar som att introdu-
cera och undervisa i det finska språket. Genom att växla mellan de 
finska och svenska språken initierar de aktiviteter och bemöter initiativ 
från barnen. Språkpedagogerna alternerar även mellan finska och 
svenska språken när normer och regler upprätthålls och deltar därige-
nom i förskolans fostransuppdrag på båda språken.  
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I delstudie II beskriver förskolepedagoger hur de gör språkliga hand-
lingar som också karaktäriseras som flerspråkliga. Förskolepedagogers 
språkliga handlingar som identifieras i delstudie II är att undervisa i 
det svenska språket, kommunicera och fostra. Genom att prata svenska 
och använda enstaka begrepp på andra språk kommunicerar, instrue-
rar, fostrar och undervisar förskolepedagoger alla barn i förskolors 
språkliga gemenskaper. I delstudie II visas också hur flerspråkiga pe-
dagoger sporadiskt använder sina språkliga resurser i språkliga gemen-
skaper.  

Sammanfattningsvis, framträder en komplex bild av minoritetssprå-
kiga barns och förskolepedagogers språkliga handlingar. När språkliga 
gemenskaper tar form och upprätthålls gör deltagarna språkliga hand-
lingar med olika verbala språk. Minoritetsspråkiga barn använder mi-
noritetsspråk när det finns någon att kommunicera med på minoritets-
språket som exempelvis det engelska eller det finska språket. Språkpe-
dagoger använder minoritetsspråket finska eftersom det är deras upp-
drag men det sker på begränsad tid. Förskolepedagogers användning 
av andra minoritetsspråk sker sporadiskt även om de kan språken. Att 
minoritetsspråk inte används frekvent betyder att flerspråkighet inte 
kan ses som en inkorporerad del i förskolepedagogers språkliga hand-
lingar.  
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Kapitel 5: Avhandlingsdiskussion 

Avhandlingens avgränsning till att studera språkliga gemenskaper i 
förskolan, som minoritetsspråkiga barn deltar i, motiveras av en allt 
mer påtaglig språklig och kulturell mångfald bland barnen i förskolans 
barngrupper. Avgränsningen motiveras också av nationella minorite-
ters och nationella minoritetsspråks förstärkta stöd i styrdokument för 
förskolan. Avhandlingen studerar språkliga gemenskaper i olika för-
skolor i vilka minoritetsspråkiga barn, som har tillhörighet i tre olika 
språk, engelska, persiska och finska, deltar. Därmed bidrar avhand-
lingen med ett vidgat perspektiv på och en fördjupad kunskap om hur 
språkliga gemenskaper tar form och upprätthålls i svensk förskola, när 
minoritetsspråkiga barn deltar. Den utgör ett kunskapsbidrag till tidi-
gare forskning, som studerat barns deltagande (se Björk-Willén, 2006; 
Kultti, 2012; Löfdahl, 2014) och språkutvecklande verksamheter (se 
Alstad, 2013; Björklund et. al., 2014; Palviainen et. al., 2016; Kultti, 
2012, 2013, 2014) i förskolan. Genom att sammanfoga resultaten från 
avhandlingens delstudier med stöd av en etnografisk kommunikations-
modell (Hymes, 1972) har resultaten fördjupats och vidgats.  
 
I analysen framstår de språkliga gemenskaperna, som minoritetsprå-
kiga barn deltar i, som komplexa. Resultatet visar också att det råder 
olika möjligheter för de minoritetsspråkiga barnen att utveckla språk 
beroende på vilket språk barnet talar. 

 
Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den an-
ordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och an-
passas till alla barn i förskolan. (Skolverket, 2018, s. 6) 
  

Med utgångspunkt i avhandlingens resultat kommer jag i diskussionen 
att problematisera förskolors komplexa språkliga gemenskaper och 
minoritetsspråkiga barns möjligheter till deltagande i en likvärdig ut-
bildning i förskolan. 

Förskolors komplexa språkliga gemenskaper  
I avhandlingen framstår förskolornas språkliga gemenskaper som 
komplexa. De tar form och upprätthålls av enspråkiga och svensksprå-
kiga normer. De minoritetsspråkiga barnen och förskolepedagogerna 
däremot gör flerspråkliga handlingar. Deras handlingar verkar dock 
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inte påverka de språkliga normerna. Förskolornas språkliga situationer 
framstår som statiska med återkommande innehåll, som upprätthåller 
enspråkigheten och svenskspråkigheten. Den anpassning som Läro-
plan för förskolan (Skolverket, 2018) menar att förskolor ska göra för 
att möta alla barn verkar inte göras.  Det innebär att flerspråkliga verk-
samheter som finskt språkstöd har svårt att vinna mark i förskolornas 
språkliga gemenskaper. Det betyder att i förskolan har inte språklig 
mångfald en självklar plats då den verkar försvinna om den inte stän-
digt upprätthålls av minoritetsspråkiga barn eller förskolepedagoger. 
Att svenska språket premieras i svenska förskolor, och att förskolans 
pedagogiska fokus är att utveckla svenska språket, kan ses som själv-
klart i enspråkiga och svenskspråkiga barngrupper. För minoritetsprå-
kiga barn innebär detta att tillgången till och kunskaper i majoritets-
språket svenska är förutsättningar för deras deltagande i förskolan. Ti-
digare studier (se Cummins, 2000, 2017) synliggör att språk är en till-
gång för den enskilde individen men också för samhället. Kan barnet 
tala flera språk gynnar det både barnets lärande och socialisering. I av-
handlingen visas att flera språk används av barn, förskolepedagoger 
och språkpedagoger. Förskolornas språkliga gemenskaper däremot, 
verkar inte genomsyras av flerspråkiga perspektiv. Enligt Rogoff 
(2003) kräver kulturella gemenskaper struktur i hur kommunikation 
går till, som håller över tid. Strukturen bygger på att deltagarna är över-
ens om hur kommunikation ska gå till. Kan det vara dilemmat här? 
Med stöd av begreppet kulturella gemenskaper (Rogoff, 2003) menar 
jag, att det kan vara så. Deltagarna i språkliga gemenskaper i försko-
lorna verkar inte vara överens. De verkar inte vara överens om vilken 
språkideologi som ska få styra i verksamheterna. Deltagarna verkar 
inte heller överens om vilka regler för kommunikation och samspel, 
som ska gälla, för att inkludera alla deltagare i den enskilda förskolans 
språkliga gemenskap. Det innebär att majoritetsspråkiga barn erbjuds 
möjligheter i förskolan som inte erbjuds till minoritetsspråkiga barn. 
Läroplan för förskolans (Skolverket, 2018) intentioner med en likvär-
dig utbildning för alla barn problematiseras därmed.  

Olika möjligheter för barns deltagande  
Avhandlingen visar att det råder olika möjligheter för de minoritets-
språkiga barnen att utveckla språk beroende på vilket språk barnet ta-
lar. Talar barnet engelska kan barnet ges möjlighet att få kommunicera 
och få språkstöd på engelska i förskolans vardag, eftersom engelska är 
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ett språk som många behärskar. Tillhör barnet den finska minoriteten 
erbjuds barnet finskt språkstöd från en språkpedagog, eftersom det 
finns juridiska grunder. Om barnet däremot talar ett språk som inte är 
vanligt förekommande i den specifika förskolan, som persiska, ges inte 
samma språkliga förutsättningar. Det råder på så vis olika förutsätt-
ningar för barns möjligheter till deltagande och att utveckla olika 
språk.  Beroende på språks olika juridiska och politiska grunder i sam-
hället och i utbildningsväsendet (exempelvis finskans status som nat-
ionellt minoritetsspråk) råder således olika förutsättningar beroende 
på vilket minoritetsspråk barnet talar och ska utveckla. Beroende på 
vilken språklig tillhörighet barnet har minskar eller ökar möjligheter 
för utveckling och lärande. Intentionen om en likvärdig utbildning för 
alla barn i förskolan (Skolverket, 2018) utmanas därmed eftersom alla 
barn, beroende på språklig tillhörighet, inte ges samma språkliga för-
utsättningar till deltagande, utveckling och lärande. Tidigare studier 
(se Macrory, 2006; Puskás, 2017) visar hur förskolepedagoger kan 
främja barns lärande av olika språk, oavsett om förskolepedagogerna 
talar språket eller inte. Cummins (2000) erbjuder tre pedagogiska 
principer, som stöd i det språkutvecklande arbetet. Avhandlingens re-
sultat ger också exempel på hur ett sådant arbete kan gå till. I delstudie 
II visas, exempelvis hur förskolepedagoger kan lära sig enstaka be-
grepp på det språk som ska synliggöras, läras och utvecklas. Jag menar 
att förskolepedagogerna behöver mer än didaktiska metoder för att 
leva upp till intentionen om en likvärdig utbildning i förskolan. De be-
höver diskutera och enas om ett övergripande förhållningssätt som sät-
ter stort värde på språklig och kulturell mångfald. Förskolepedagoger 
behöver också skapa struktur och organisera för att inkludera flera 
språk och kulturer i det språkutvecklande arbetet. Den likvärdiga ut-
bildningen i förskolan kan då inkludera alla barn. 

Minoritetsspråkiga barns deltagande  
Avhandlingen visar att minoritetsspråkiga barns deltagande kan främ-
jas genom att de får delta och använda språk i sammanhang som in-
tresserar dem. Det resultatet framstår som ett av studiens viktigaste bi-
drag. Resultatet samstämmer med tidigare studier (Thulin, 2011) som 
lyfter fram barns egna frågeställningar som utgångspunkt i undervis-
ningen. Att använda barns intressen som utgångspunkt kan framstå 
som självklart. I den här avhandlingen visas, att så inte alltid är fallet. 
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I en strävan att skapa ett finskt språk prövar språkpedagogerna olika 
metoder, som inte alla är lika framgångsrika. I de aktiviteter som bar-
nen introducerar visar sig språkpedagogernas språkstöd mer lycko-
samma.  
 
De minoritetsspråkiga barnen gör språkliga handlingar, som är indivi-
duella, kreativa och flerspråkliga. Deras språkliga handlingar framstår 
därmed som komplexa. Resultatet visar också att barnen deltar genom 
att göra språkliga handlingar, som att förhandla, initiera aktiviteter och 
bemöta initiativ från andra till exempel att göra motstånd eller bekräfta 
sitt deltagande. Detta resultat har tidigare visats i en mängd andra stu-
dier om barns deltagande i förskolan (Kultti, 2012; Löfdahl, 2014). Be-
tydande resultat från delstudie I är att de nyanlända barnen förändrar 
sitt deltagande från ett mer framträdande kroppsligt deltagande till ett 
mer framträdande verbalt deltagande. Allt eftersom barnen vistas i för-
skolan över tid, förändras deras sätt att delta och deras sätt att göra 
språkliga handlingar förändras. Med stöd i Rogoff (2003) är detta ett 
sätt att förstå att barn genom sitt förändrade deltagande också utveck-
las språkligt.  
 
Hur människor pratar och samspelar i en gemenskap skapar en dis-
kurs, ett språk med förbestämda mönster (Hymes, 1972; Rogoff, 1990; 
Tannen, 1989). Gemenskapens språkliga diskurs överförs till och för-
ändras av nya deltagare och kommande generationer (Rogoff, 2003). 
Repetition är något som alla människor använder sig av i större eller 
mindre utsträckning (Tannen, 1989). Konversationer ses som repetit-
ioner av tidigare uttalanden, men för varje repetition förändras ordet 
något eller syftet för repetitionen förändras. Inom en språklig gemen-
skap är repetition också ett sätt att skapa diskursen, vilket gör att den 
som repeterar eller blir repeterad blir en del av diskursen, och blir en 
del av den språkliga gemenskapen Repetition av tidigare uttalanden 
och handlingar kan då ses som en användbar lingvistisk strategi för 
människor att bli deltagare i en språklig gemenskap. Minoritetssprå-
kiga barns aktiva och kreativa kommunicerande förstår jag som olika 
sätt att anamma förskolors språkliga gemenskaper med normer för hur 
kommunikation går till. Samtidigt ser jag barnens kommunicerande 
som aktiva handlingar som delvis förändrar förskolors språkliga ge-
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menskap, om än sporadiskt. Det gör att minoritetsspråkiga barns ak-
tiva och kreativa kommunicerande inte ska ses som tillkortakomman-
den utan som aktiva språkliga handlingar för att kunna delta i försko-
lans språkliga gemenskap. Det innebär dessutom att minoritetssprå-
kiga barn ur det perspektivet är aktiva i skapandet av förskolans språk-
liga gemenskap. I enlighet med tidigare studier (Boyd et. al., 2017; Ber-
groth & Palviainen, 2017) visar denna avhandling att barn är aktiva i 
skapandet av förskolors språkpolicy.  

Didaktiska implikationer för pedagogiskt arbete i förskolan  
Resultatet i denna avhandling kan användas av förskolepedagoger och 
ledare i förskolan för att stärka förskolors språkliga gemenskaper. Det 
kan handla om språkrevitaliserande verksamheter, som det finska 
språkstödet. Det kan också handla om att stärka och utveckla det 
språkutvecklande arbetet med andra modersmål än svenska. Avhand-
lingen visar att organisation av verksamheten, som tid och rutiner, har 
betydelse för hur verksamheten tar form. Att diskutera och organisera 
för språkutvecklande arbete, som inkluderar en mångfald av språk och 
kulturer framstår därför, som avgörande för en hållbar verksamhet. Att 
diskutera och organisera för den språkutvecklande verksamheten 
framstår också som avgörande för möjligheterna att erbjuda en likvär-
dig utbildning i förskolan. 
 
Denna avhandling visar också att gemensam uppmärksamhetsfokus i 
det språkutvecklande arbetet med yngre barn är komplext men också 
avgörande för språklärande. Här framstår barns deltagande baserat på 
nyfikenhet och intresse som centralt. Först när förskolepedagoger och 
barn fokuserar på och samspelar om något gemensamt, då barn och 
språkpedagog/förskolepedagog ges möjlighet att använda både 
svenska språket och minoritetsspråket, ges goda möjligheter för lä-
rande. Att barn får använda språk i sammanhang som intresserar dem 
samtidigt som deltagare, barn och pedagoger, fokuserar på något ge-
mensamt framstår därför som ett av de viktigaste kunskapsbidragen 
från denna studie.  
 
Avhandlingen visar att fastän minoritetsspråkiga barn gör flerspråkliga 
handlingar och är aktiva medskapare i språkliga händelser är flerspråk-
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liga situationer sporadiskt förekommande i förskolors enspråkiga ge-
menskap. Med sitt aktiva och kreativa kommunicerande, sina fler-
språkliga handlingar, kan barnen vara med och skapa en flerspråklig 
gemenskap. Genom att anamma och erkänna minoritetsspråkiga 
barns olika sätt att kommunicera och ta till vara barnens intressen kan 
förskolepedagoger ge minoritetsspråkiga barn möjligheter att utveckla 
flerspråkig och flerkulturell identitet.    

Fortsatt forskning 
Denna avhandling visar att det råder olika juridiska rättigheter för 
olika språk. Avhandlingen visar också att det råder olika organisato-
riska, språkliga och pedagogiska förutsättningar i förskolorna som till-
gången till och användningen av språkkunniga förskolepedagoger. 
Detta behöver studeras vidare för att få en generell bild över vilka för-
utsättningar som påverkar språkliga gemenskaper i svensk förskola. 
Delstudie II visar hur det finska språkstödet är sårbart som en 
språkrevitaliserande verksamhet. I styrdokument som påvisar minori-
tetsspråks särställning beskrivs förskolan som en kontext där finska 
språket kan främjas. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18, 
(Skolverket, 2018) åläggs alla förskolor att arbeta med att alla barn ska 
utveckla en medvetenhet kring nationella minoriteter och minoritets-
språk. De nationella minoritetsspråkens särställning stärks på så vis i 
förskolan. Hur detta kommer att implementeras i förskolor och med 
vilka effekter, framstår som väsentliga framtida forskningsområden. I 
och med samhällets förändrade demografi och reviderade styrdoku-
ment med inriktning mot progressiv flerspråkig och flerkulturell för-
skolepraktik finns behov av att kontinuerligt studera förskolors språk-
liga verksamhet. Resultaten i denna avhandling pekar på behovet av 
longitudinella, storskaliga och återkommande studier av förskolors 
språkliga gemenskaper. Avslutningsvis, förskolans språkliga gemen-
skap behöver alltmer studeras med fokus på förändringar i samhället 
och föränderliga samhällsstrukturer, i synnerhet i relation till minori-
tetsspråkiga barn. insats verksamhet 
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Kapitel 6. Encountering speech communities: Minority 
language children in Swedish preschool context. 

The objective of this thesis is to explore the speech communities in 
which minority language children participate and are co-creators in, in 
Swedish-language preschool contexts. The dissertation is based on two 
empirical studies that are linked together with an ethnographical com-
munication model. Case study I explores how newly arrived children 
communicate when they are newcomers in the Swedish preschool con-
text. Case study II studies a language revitalization program in Swedish 
preschools for children of Finnish minority descent. The two studies 
share the fact that they take place in Swedish-speaking majority con-
texts where the participating children are in linguistic and cultural mi-
nority. In the thesis the participating children are called minority lan-
guage children. This summary briefly describes the two case studies 
and the linkage with the ethnography of communication model 
(Hymes, 1972).   
 
Aim and research questions of the thesis 
The aim of the dissertation is to contribute with knowledge about how 
speech communities are formed and maintained in Swedish preschools 
when language minority children participate. 

• What linguistic, social, pedagogical and organizational condi-
tions are of importance for preschool speech communities? 

• What type of speech situations, events and acts contribute to pre-
school speech communities?  

Case study I: Newly arrived children and their participation in 
communicative events in Swedish preschools 
The aim of this case study is to contribute with knowledge about newly 
arrived children’s participation in communicative events and the com-
municative tools that are used by them. Newly arrived children’s inter-
actions with their peers during free play were studied. Research ques-
tions are:  

• What communicative tools are used by children in communica-
tive events which includes newly arrived children? 

• How do newly arrived children participate in communicative 
events using different communicative tools? 
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The case study is based on sociocultural theories of learning in which 
learning happens in interaction between people in a sociocultural con-
text (Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998). In order to understand the newly 
arrived children’s participation in preschool the concepts of cultural 
communities (Rogoff, 2003) and communicative events are used. The 
preschools are seen as cultural communities in which participants 
share cultural codes for how to communicate. To understand children’s 
participation in communicative events Goodwin’s (2000) frame work 
for social interaction is used. The concept communicative tools 
(Vygotskij, 1999) is used as an overall concept to understand the newly 
arrived children’s way of communicating with verbal, physical and ma-
terial tools.  
 
By means of participant observation combined with the use of interac-
tion analysis, a number of children’s interactions were observed and 
analyzed. Two newly arrived children in two different preschools, Sara 
– a three year old English speaking girl, and Maryam – a five year old 
Persian speaking girl, participated in the case study. The girls were ob-
served during their daily child-to-child interactions with their peers 
during a period of five months. Ethical considerations according to the 
Swedish Research Council have been addressed and the study has been 
approved by the Swedish Central Ethical Review Board.   
 
The results show how newly arrived children participate by combining 
different communicative tools such as speech, body language and ma-
terials. Maryam participates by using Swedish words and at the same 
time constructs an artificial language. Her artificial language has no 
meaning according to Persian or Swedish, but has Swedish intonation. 
Maryam is also very expressive with gestures and verbal shout outs 
such as Come! and No! Sara participates by shadowing (e.g. Tannen, 
1989; Björk-Willén, 2006) her peers’ actions. Sara repeats and imitates 
her peers’ physical and verbal actions with only a split second delay.  
In addition, the results show how the newly arrived children’s use of 
communicative tools change from a salient physical form to a more ver-
bal form over a period of five months. This change in their use of com-
municative tools leads to changed participation in communicative 
events. In the case study the concepts newcomer and old-timer (Lave, 
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1991) are used to understand Maryam’s and Sara’s changed participa-
tion. Furthermore, the results show how children learn language and 
cultural methods of communicating from each other. Maryam’s and 
Sara’s peers show how songs are to be sung, plays are to be played and 
what rules to follow. The results also show the prominent place of the 
Swedish and English languages in the preschool. Sara, who speaks Eng-
lish, is offered language support in the English language from her pre-
school teachers whereas Maryam receives no language support in Per-
sian.   
 
In the discussion section, Maryam’s and Sara’s individual ways of com-
municating are discussed as linguistic strategies allowing them to be 
participants in interplay with their peers in preschool. The discussion 
also includes the newly arrived girls' informal learning and how chil-
dren learn from children when they interact with each other. Further-
more, the results discuss how knowledge in the Swedish language is 
crucial for Sara and Maryam's full participation in the preschool's cul-
tural community and the prominent position of the English language. 
The discussion highlights how Sara's knowledge of English gives her 
opportunities for both language support and code switching, opportu-
nities that are not given to Maryam. 
 
The discussion also includes the possible implications of the results for 
the preschool's activities. Among other things, it highlights the im-
portance of preschool educators increasing their awareness of norms 
in everyday life in preschool, as well as the importance of preschool ed-
ucators needing to be aware of children's alternative communicative 
abilities, not only the verbal ones. In addition, there is a discussion 
about the preschool teachers' opportunities to give children a more 
prominent role in the reception of newly arrived children in the pre-
school. 

Case study II: Finnish language revitalization: Examples from 
Swedish preschools 
This case study deals with a Finnish language support program which 
is offered to children of Finnish minority descent within in the public 
preschool, within the Finnish administration area in Sweden. Finnish 
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is one of the recognised national minority languages in Sweden and en-
joys basic protection throughout the country2. Inside the Finnish ad-
ministrative area3 greater protection exists, and children of Finnish de-
scent have the legal right to participate in preschool activities that are 
offered completely or partially in Finnish4. The municipality in which 
this study was conducted is part of the Finnish administrative area and 
therefore started a Finnish language support (FLS) program. In the 
Finnish language support program Finnish- and Swedish-speaking bi-
lingual practitioners (BPs) visit children of Finnish descent at a variety 
of preschools. The municipality’s objective for the FLS is to offer each 
child 1.5 hours of Finnish language support per week. The BPs’ task is 
to carry out an FLS according to the prevailing conditions in the mu-
nicipality and in the preschools. A BP’s allotted time depends on how 
many children she plans to meet at each preschool. If the allocated time 
is for one child, the BP stays for approximately 1.5 hours, with the pe-
riod being lengthened if the session includes several children. 
 
The aim of this case study is to contribute with knowledge about how 
Finnish language revitalization is taking place in the Swedish preschool 
context. The research questions are:  

• What structural aspects create conditions for the implementa-
tion of the FLS in preschool? 

• How does the children’s and BP’s participation create conditions 
for the implementation of the FLS? 

• How does the BP’s didactical agenda create conditions for the 
implementation of the FLS? 

The framework of this study is based partly on Rogoff's (1990, 2003) 
theory, which focuses on cultural differences in learning processes in 
different contexts, and partly on Hymes (1972) theory focusing on how 
languages are used in different linguistic contexts. Together, these two 
theories make it possible to understand how the implementation of the 
                                                
 
2 In Sweden, Finns, Swedish Finns, Jews, Sami and Romani people are classified as national minorities 
and the recognised minority languages are Finnish, Sami, Meänkieli, Yiddish, Romani Chib and the 
Swedish sign language. 
3 Administrative areas have been created for the Sami, Meänkieli and Finnish minorities and lan-
guages. Yiddish and Romani Chib have not been assigned specific territories. 
4 As of January 1, 2019, the laws have been clarified and children of Finnish descent are to be offered 
all or an essential part of preschool activities, in Finnish. 
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Finnish language support is linked to the context of the preschools. 
Bakers (2001) typology for bilingual education is also used to under-
stand the organizational conditions for FLS. Cummins (2000) frame-
work for developing academic language is used to understand the pre-
school teachers’ and BPs’ descriptions of their language-developing 
work. Together, the various theories contribute to a broader perspec-
tive and a deeper understanding of the implementation of the FLS.  
 
Different methods have been used in order to understand the FLS in a 
deeper and wider perspective. In the study both observations, inter-
views and document studies have been used. In order to understand 
how the children's and the BP’s participation created conditions for im-
plementing FLS, observations were carried out. I observed how the FLS 
took place in everyday contexts in preschool. In order to understand 
the structural aspects that create the conditions for FLS, different types 
of documents related to FLS were studied. To further understand the 
structural aspects that create conditions for the implementation of 
FLS, eight preschool teachers who worked in departments where the 
FLS took place were interviewed. Interviews were also conducted with 
the three BPs in order to broach the research issue of how the language 
educator's didactic agenda creates conditions for the implementation 
of the FLS. 
 
The analysis points to three crucial and intertwined results. Firstly, the 
implementation of FLS is limited and challenged by the preschool's 
monolingual norms and organization of language development work. 
Similarly, FLS is limited and challenged by how Finnish language sup-
port is organized. Secondly, the implementation of the FLS is both chal-
lenged and made possible by children's participation based on curiosity 
and interest. The FLS is also challenged and made possible by BPs’ 
teaching participation. Thirdly, the BPs use of a bilingual pedagogy and 
their efforts to create a common focus for attention create opportuni-
ties for the FLS. The results show that, regardless of the fact that BP’s 
and children's participation can create good conditions for Finnish lan-
guage revitalization, the FLS appears to be vulnerable as a language re-
vitalizing activity.  
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In the discussion section, conditions for language revitalization in pre-
school are discussed. The amount of time for exposure to the Finnish 
language and the preschools’ ability to support and collaborate with the 
minority families are discussed as crucial factors for language revitali-
sation. The organisation for and BP’s and preschool teachers’ different 
perspectives (bilingual versus monolingual) on language developmen-
tal work in the preschool context are also discussed. Further results 
discussed are the BP’s use of a bilingual pedagogy in their interaction 
with the children of Finnish descent.   
 
The discussion also includes the need for a child perspective in lan-
guage revitalization processes. There exists a dilemma for guardians 
who wish to give their child Finnish in preschool even though the child 
may not want to participate as shown by an example in this case study. 
The children of Finnish descent are subjected to higher demands and 
pressure that other children are not exposed to. When the BP comes to 
the preschool, the child is expected to interact (interplay and commu-
nication) with the BP in the Finnish language. There is also an expec-
tation of the child to speak Finnish. The discussion highlights the need 
to raise the children's perspective in the debate in order to deepen and 
strengthen the revitalization of the Finnish language in Sweden. 

Speech Communities in Swedish preschools 
To contribute with knowledge about how speech communities are 
formed and maintained in Swedish preschools when language-minor-
ity children participate, an ethnographic communication model 
(Hymes, 1972) is used. Hymes’ communication model comprises four 
social units: speech community, speech situation, speech event and 
speech act. The term speech stands for all forms of language such as 
singing, writing, whistling, drumming and the like. The social units re-
late to each other in that within a linguistic community, for example a 
party would be a speech situation. A conversation that takes place dur-
ing the party is then a speech event and when someone jokes within the 
conversation, it is a speech act. 
 
Analysis based on Hymes' communication model reveals how a Swe-
dish monolingual norm is maintained through routine speech situa-
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tions while minority language children and preschool teachers do mul-
tilingual actions. The results also show how the active participation of 
minority language children contributes to challenging the view of the 
monolingual norm. Further results show that minority language chil-
dren’s possibilities to participation and language development depends 
on which language they speak in the preschools’ speech communities. 
Speech communities in Swedish preschool thus appear to be complex.  
 
The speech situations identified to contribute to the preschool’s speech 
communities are routinized and influenced by a Swedish-language 
norm. Speech events identified are situated, relational and multilin-
gual. The speech acts of minority language children are identified as 
individual, multilingual and driven by children's interest and curiosity. 
Preschool educators' speech acts that are identified are multilingual 
and driven by the didactic work. With the ethnographical model, it is 
shown that even though linguistic conditions such as linguistic pre-
school educators exist for the use of other minority languages, they are 
not frequently used in the daily language development work. Social 
conditions that contribute to speech communities are relationships be-
tween children and between children and educators. With the commu-
nication model, a difference between the study's sub-studies is made 
visible. In sub study I, the importance of peer relations is a prominent 
result. Sub-study II shows how peer relations are an aspect that is often 
lacking in Finnish language support. Pedagogical conditions that are 
important for speech communities include the preschool's educational 
environment with material and preschool educators' didactic assign-
ments. Organizational conditions that have been identified as having 
significance for speech communities are preschool routines and how 
language support in the preschool is organized. 
 
The discussion also problematizes the objectives of the Swedish Pre-
school Curriculum that ensure each child’s right to a fair and equal ed-
ucation.  In the thesis, a tension is observed because multilingualism is 
not an incorporated part of each preschool's speech situations but oc-
curs in occasional events. The discussion also includes tensions be-
tween minority language children’s different possibilities for participa-
tion and language development depending on which language they 
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speak. Regardless of the curriculum with progressive content on mul-
tilingualism for preschool language development work, there are dif-
ferent conditions for different languages, such as access to language-
proficient preschool teachers. Further results discussed are children’s 
active participation. The active and creative communication of minor-
ity language children is both their way of embracing the speech com-
munities of preschools, with norms for how communication is used, 
and at the same time active actions that partially change preschool's 
speech communities, although sporadically. This means that the active 
and creative communication of minority language children should not 
be regarded as shortcomings, but as active speech acts allowing them 
to participate in the preschool's speech community. It also means that 
minority language children from that perspective are creative actors of 
the preschool's speech community. 
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Appendix 1. Intervjuguider  
Intervjuguide språkpedagoger 
Inledande fråga: Kan du beskriva för mig hur en dag i den finska verk-
samheten ser ut?  
Frågor:   
Hur arbetar du med att ge språkstöd på finska till barnen med finsk 
härkomst, rent praktiskt? En till en, grupp? 
Vilka förutsättningar har du i arbetet med språkstöd? 
Vilka utmaningar ställs du inför i arbetet?  
Vilka möjligheter har du i arbetet?  
Följdfrågor till ovan: (övrig personal, barn, vårdnadshavare, material) 
Hur blir du bemött ute i förskolorna? Av förskolepersonal? Av barn? 
Så, Hur skulle du beskriva samarbetet med förskolepersonalen angå-
ende ditt uppdrag? 
Vet du om förskolorna ger barnen med finsk härkomst möten med det 
finska språket stunder då du inte är där? I form av sång, musik, räkne-
ramsa eller annat? 
 
Intervjuguide förskolepedagoger   
Inledande fråga: Kan du beskriva för mig hur ni arbetar för att utveckla 
alla barns språk?  
Frågor:   
Hur arbetar ni med att utveckla andra språk än svenska? (om det inte 
kommer upp på inledande fråga) 
Vilka förutsättningar har du i det språkutvecklande arbetet? 
Vilka utmaningar ställs du inför i arbetet?  
Vilka möjligheter har du i arbetet?  
Följdfrågor till ovan: (övrig personal, barn, vårdnadshavare, material) 
Beskriv din upplevelse av den finskspråkiga verksamheten? 
Sker språkstimulerande verksamhet med relation till det finska språket 
innan och efter att språkpedagogen varit här? 
Vad sker på avdelningen i anslutning till och med relation till den finsk-
språkiga verksamheten? 
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Appendix 2. Informationsbrev 
Information som gavs till förskolepedagog, språkpedagoger och vård-
nadshavare i förskolor angående studien Revitalisering av det finska 
språket: Exempel från svenskspråkiga förskolor. 
 
Bakgrund och Syfte 
Den bakgrundsinformation som gavs var att kommunen är del av finskt 
förvaltningsområde, vilket innebär att kommunen måste erbjuda för-
skoleverksamhet helt eller delvis på det finska språket, och information 
om hur det finska språkstödet genomförs. I informationen uppgavs att 
uppgifter om deltagande barn har erhållits från kommunens skolför-
valtning. Vidare informerades om att en forskarutbildad förskolepeda-
gog kommer att följa och dokumentera verksamheten för att få ökad 
kunskap om hur språkstödet genomförs.  
 
Studiens genomförande 
I informationen beskrevs hur Ellinor Skaremyr kommer att följa språk-
pedagogerna och observera det finska språkstödet och göra anteck-
ningar. I informationsbrevet till förskolepedagoger och språkpedago-
ger beskrevs också att intervjuer kommer att genomföras. Av inform-
ationsbreven framgick även att anteckningar kommer att sammanstäl-
las så att namn på personer och platser förvrängs, för att det inte skulle 
gå att identifiera barn, personal eller förskola, samt att all data kommer 
att hanteras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Information gavs 
om att resultatet kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar samt 
presenteras och spridas vid seminarier och konferenser. 
 
Frivillighet 
I informationsbreven informerades om att ett deltagande i studien är 
helt frivilligt och att deltagare när som helst kan avbryta sitt delta-
gande. Vårdnadshavare, språkpedagoger och förskolepedagoger upp-
manades att vara lyhörda för barns signaler på hur min närvaro och 
observationerna kan påverka honom/henne. Information gavs att om 
något barn känner obehag kommer observationer att avbrytas. 
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Informerat samtycke till att delta i vetenskaplig studie 
Vårdnadshavare, språkpedagoger och förskolepedagoger fick frågan 
om informerat samtycke till att delta i endast kommunens utvecklings-
projekt eller både kommunens utvecklingsprojekt och den vetenskap-
liga studien. Vårdnadshavare, språkpedagoger och förskolepedagoger 
fick på så vis ge informerat samtycke, för sina barn eller för sig själva, 
till att delta i den vetenskapliga studien.  
 
Ansvariga 
I informationsbrevet informerades om att Karlstads universitet är hu-
vudman för den vetenskapliga studien. Sist gavs kontaktuppgifter till 
Ellinor Skaremyr, min huvudhandledare Annica Löfdahl och en kon-
taktperson i kommunen. 
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