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Syftet med examensarbetet var att ta reda på vilken roll språkutvecklande aktiviteter 
spelar för förskolepersonal i två enskilda fall. Vi har genomfört en kvalitativ studie på 
två förskolor där vi undersökte vilken förståelse av och syn på barns verbala 
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med språkutveckling i förskolan och att pedagogens utbildning kan ha inverkan på 
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1 Inledning 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010 s.13) beskriver att ett av 

förskollärarens ansvarsområden handlar om att barnen ska stimuleras och utmanas i 

sin språk- och kommunikationsutveckling. Enligt Gjems (2011 s.11-14 ) och Wedin 

(2011 s. 39) är det under tiden på förskolan som barnen lägger grunden för allt senare 

lärande, såväl socialt och kulturellt, som kognitivt och språkligt. Eftersom vi snart är 

färdigutbildade tidigareårlärare med inriktning språk- och språkutveckling och på 

grund av att läroplanen specifikt tar upp förskollärarens ansvar om barns tidiga 

språkutveckling vill vi se hur man medvetet kan arbeta språkutvecklande i förskolan 

och på vilket sätt språkutvecklande aktiviteter tar sig uttryck i förskolans verksamhet. 

Studien syftar till att undersöka barns tidiga språkutveckling, eftersom vi är av den 

uppfattningen att förskolan lägger grunden inför skoltiden och att språkutvecklingen 

är en viktig förutsättning för individens livslånga lärande och utveckling. Studiens 

fokus är inriktat på barns verbala språkutveckling i förskolan. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vilken roll språkutvecklande aktiviteter spelar för 

förskolepersonal i två enskilda fall. 

1.2 Forskningsfrågor 

Det ovan beskrivna syftet kan konkretiseras i följande forskningsfrågor som vi hoppas 

att vår undersökning ska ge svar på. 

1. Arbetar pedagogerna medvetet med verbal språkutveckling i förskolan, och i så 

fall hur? 

2. Vilken förståelse av och syn på barns verbala språkutveckling har den 

tillfrågade förskolepersonalen? 

3. Skiljer sig synen på språkutveckling åt hos olika personalkategorier, 

barnskötare respektive tidigareårlärare? 

4. Hur tar ett eventuellt språkutvecklingsarbete sig uttryck vid en vanlig samling i 

förskolegruppen? 
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2 Litteratur 

I det följande kommer vi att presentera tidigare forskning om barns tidiga 

språkutveckling.  

2.1 Allmänt 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010 s. 7) beskriver hur språket hänger 

samman med den egna individen:  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

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

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010 s. 9-10) berättar också att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn […] utvecklar sin förmåga att lyssna, 

reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras 

perspektiv, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 

leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 

med andra […]  

Arnqvist (1993 s.10) menar att språkets grundläggande funktion är att hjälpa barnen 

att berätta om sina behov och känslor och att språket är nödvändigt för att kunna 

forma och förstå sin omvärld och sina erfarenheter. Arnqvist anser att språket hjälper 

oss i utvecklingen av den sociala förmågan och tankeförmågan som hjälper oss att 

strukturera våra tankar och lösa problem av olika slag. Även Bruun (1981 s.83) 

nämner hur betydelsefullt språket är för vårt eget tänkande och handlande. Hon 

menar dock att barnet kan förstå sociala situationer utan ord, exempelvis kan barn 

med olika språk förstå varandra utan att yttra sig verbalt genom att använda sig av 

sitt kroppsspråk och sin mimik. Språket blir viktigt för att barnen ska kunna ta till sig 

varandras kunskaper och erfarenheter och för att de ska kunna vidareutveckla sociala 

kontakter och känslor.  

Centerholm-Jogeroth (1988 s. 5) menar att små barn hela tiden influeras medan de 

upplever omvärlden de har omkring sig och att de ständigt skaffar sig nya 

erfarenheter som tillåter språket att gradvis växa fram. Hon anser att barnet behöver 
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stimuleras genom att få använda sig av olika sinnen och att leken är en central del i 

barnets språkutveckling. 

Enligt Gjems (2011 s.11-14 ) och Wedin (2011 s. 39) är det under tiden på förskolan 

som barnen lägger grunden för allt senare lärande, såväl socialt och kulturellt, som 

kognitivt och språkligt. Gjems menar att det är genom samtal som 

kunskapsutveckling sker och att det i förskolan är angeläget att det pågår goda samtal 

eftersom barnet lär sig att vara talare och lyssnare. Hon hävdar att förskolläraren ska 

fungera som en kunskapsutvecklare genom att delta aktivt i samtal och stödja barnet 

till att tala och berätta, samt att hantera barnets funderingar och frågor. 

Förskolläraren måste få med alla barnen i samtalen, även de mindre aktiva och vara 

lyhörd för alla barns skull. Wedin anser vidare att barnen i förskolan ska socialiseras 

in i olika slags samtal som förbereder barnet inför den språkliga variationen som är 

nödvändig i dagens samhälle. 

En kritisk period omfattar i språkutvecklingssammanhang den perioden då språket 

utvecklas mest. Under den kritiska perioden, då barnet är omkring två till 12 år, 

måste barnet få rätt stimulans i sitt språkande eftersom barnet annars riskerar att få 

en torftig språkutveckling, enligt Abrahamsson och Hyltenstam (2003 s.32-35).  

Abrahamsson och Hyltenstam menar dock att den kritiska perioden kan vara 

avslutad redan vid fyra- till femårsåldern, vilket även Arnqvist (1993 s.16) påpekar. 

I Björklunds (2008) avhandling Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa 

möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan kan man ta del av hennes 

erfarenheter om hur hon ser på litteracitet i de tidiga åren. Björklund menar att 

förskolan är den plats där barn tidigt kan komma i kontakt med litteracitet, som är 

det första steget in i de läs- och skrivkunnigas och tecknens värld. Barnen kan ta del 

av ett multimodalt lärande i förskolan, vilket är en viktig aspekt inom litteracitet. Ett 

multimodalt lärande är att lära genom alla sinnen och Björklund hävdar att 

förskolans pedagoger är viktiga förebilder för alla barn i synliggörandet av ett 

förhållningssätt som inkluderar och välkomnar alla barnen till litteracitet och dess 

värld.  
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2.2 Utvecklingsstadier 

Svensson (2009 s.57-66) menar att den tidiga verbala språkutvecklingen hos barn är 

individuell och att det finns en mycket stor variation inom den normala variationen i 

språkandet. Det är därför inte meningen att kategorisera barnet efter en viss ålder, 

tanken är att presentera stadierna efter ett grovt mönster som går att urskilja och 

som är viktigt att känna till som pedagog. Svensson anser att dessa stadier i barns 

språkutveckling är en ständigt pågående process då gränserna inte är tydliga utan 

överlappar varandra konstant. 

Hwang och Nilsson (2003 s. 123) skriver att ett barn vid ungefär ett års ålder har 

kommit så långt i sin utveckling att behovet av att börja kommunicera med 

omgivningen på ett nytt sätt uppkommer och barnet börjar forma sitt tal. Hwang och 

Nilsson (2003 s.123) och Bruun (1981 s.43) menar att ordförrådet expanderar hastigt 

mellan ett och två års ålder. Bruun hävdar att barnet vid ett års ålder med ord kan 

härma olika tonfall och röstlägen och att en ettåring vanligen kan använda sig av så 

kallade ettordssatser. Bruun beskriver att ettordssatser handlar om när barnet låter 

enstaka ord beskriva vad barnet är ute efter. När ett barn uttrycker ordet ”pappa” kan 

det betyda olika saker beroende på barnets mimik och tonfall. Barnets gester kan 

betyda att barnet exempelvis vill att pappa ska komma och tonfallet kan innebära att 

barnet visar en känsla av något slag, exempelvis rädsla. Hwang och Nilsson (2003 

s.143) tar upp vad de kallar för ”det verbala självet” vilket de menar innebär att 

barnet är inne i språkets värld. Det verbala självet träder in strax efter att barnet 

yttrat ettordsatser och vidare börjar barnet kunna se och reflektera över sig själv. När 

barnet kommer vidare i sin språkutveckling vidareutvecklas barnet in till vad 

författarna kallar för det ”narrativa självet” eller ”berättande självet”, då barnet lever i 

berättelsens värld. Vid den här tiden börjar barnet genom språket kunna bygga sin 

egen historia och börja forma sin identitet. Svensson (2009 s. 79) menar att barn vid 

omkring två års ålder gärna berättar, men att det vid den åldern kan vara svårt för en 

person som inte känner barnet att förstå och få ett sammanhang av barnets 

berättande, vilket tyder på att barnet ofta förstås bra av den närmaste kretsen. 

Barnet börjar vid ungefär tre års ålder att leka och kommunicera med andra barn 

enligt Svensson (2009 s. 69-85). För en treåring är substantiven och verben de 

dominerande ordklasserna i barnets tal men adjektiv, adverb, några prepositioner 



 

 

9 

 

och vissa pronomen har börjat finnas med i talet. Svensson menar att barn ungefär 

vid tre års ålder börjar uttrycka sig med treordssatser. Hon hävdar att barn från tre år 

och framåt vanligen använder sig av ordgrupper i ordningen substantiv, verb och sist 

adjektiv, vilket ändras i takt med att barnets språkutveckling fortgår. När barnet 

kommit upp till fyra års ålder är ordningen en annan, då är barnets tal till större 

delen präglat av verben. Den svåraste ordklassen är att använda rätt prepositioner, 

vilket anses vara färdigutvecklat så sent som i nio- tioårsåldern.  Enligt Svensson kan 

fyraåringen oftast uttrycka sig på ett sådant sätt att denne kan förstås av för barnet 

okända människor även om vissa ljud fortfarande kan vara svåra att förstå. Barnet 

har börjat lära sig att sätta sig in i andra människors situation och kan anpassa 

språket efter samtalspartnern. Ordböjningarna är mer korrekta och barnet använder 

sig av mer prepositioner och konjunktioner. Om fyraåringen använder sig av många 

ordklasser är det ett tecken på att barnet kommit framåt i sin språkutveckling.  

Svensson (2009 s.85) menar att femåringen har utvecklat sitt sätt att kommunicera 

avsevärt och att längre förklaringar på det som barnet sett och hört vanligen 

förekommer. Barnet förbättrar sin verbala förmåga exempelvis när det gäller att tala i 

telefonen eftersom förmågan att sätta sig in i andra personers situation har utvecklats 

ytterligare. Barnet talar mer likt vuxenspråket och talet består av huvudsatser och 

bisatser. Barnet går nu oftast sista året på förskolan och intresset för det skrivna 

språket och språkets mer avancerade användningsområden börjar bli mer 

intressanta, vilket också är ett tecken på att barnet kommit framåt i sin språkliga 

utveckling. 

2.3 Varför språkutveckling i förskolan 

Svensson (2005 s.11) menar att människan leker med språket genom hela livet. Från 

början är leken spädbarnets joller som sedan i förskolan utvecklas till rim, ramsor, 

visor och dikter. Svensson hävdar vidare att språket kan vara en källa till glädje på 

olika sätt vilket gör det viktigt att som pedagog kunna leka med språket och på det 

sättet lära barnet viktiga redskap inför resten av livet. Arnqvist (1993 s.18) anser att 

språket förmodligen är den färdighet som utvecklas snabbast under barnens tid på 

förskolan och att största delen av barns språkutveckling sker i förskoleåldern. Rydja 

(2006) anser att ett språkutvecklande arbete i förskolan är viktigt och att arbetet ska 

ske på ett sätt som blir lustfyllt för barnen. Hon har utarbetat ett material med 
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lekfulla språkövningar, bland annat i form av ett tioveckoprogram som går att finna i 

Språklust 1.  

Bjar och Liberg (2003 s. 17-19) beskriver förskolans och skolans roll i att möta olika 

grupper av barn i dagens mångkulturella Sverige och hur förskolans sätt att stödja 

barnens språkutveckling är en central roll för hela samhällets progression. De menar 

att barnen tidigt behöver rustas med vad de kallar för olika språkliga redskap för att i 

mötet med andra människor och andra kulturer göra sig förstådda. Bjar och Liberg 

anser att språket blir ett viktigt redskap eftersom det är språket som hjälper oss att 

kunna tänka, att förstå och skapa mening med det vi upplever. Bruun (1981 s. 16) 

beskriver hur barnet utvecklas i samspel med miljön och att barnets utveckling ger en 

bild av hur barnen i vår kultur är. Bruun hävdar dock att barns utvecklingsstadier kan 

se olika ut i olika kulturer beroende på hur människor i en viss kultur lever och 

språkar. 

Pramling Samuelsson och Carlsson (2003 s.46) menar att läroplanen strävar efter en 

förskolemiljö som sprudlar av glädje, kommunikation, samspel, lek och lärande som 

är i samklang. Pramling Samuelsson och Carlsson anser att barn lär sig genom att 

fråga och pröva sig fram med hjälp av talet. Genom att träna på det sociala samspelet 

får barnen lättare att sätta sig in i andra människors perspektiv och därmed får de 

mer förståelse för sin egen identitet.  

Liberg (2003 s. 79) belyser att förskolan ger rum för informella samtal som sker i 

vardagliga situationer där barnets språkutveckling sker genom att samtala med 

andra. Hon menar att samtalet är en socialt språklig process som barnet deltar i och 

som tillåter barnet att vara med och skapa den kultur barnet lever i. Wedin (2011 

s.97-106) hävdar att genrepedagogik är något som en pedagog bör utnyttja för att 

gynna barnens språkutveckling tidigt. Hon tar upp det berättande, narrativa som 

särskilt betydelsefullt för den verbala språkutvecklingen. 

Liberg (2003 s. 94-98) och Bruun (1981 s.41) menar att vuxnas stöd är en väsentlig 

del i barnens språkutveckling under tiden som barnen tillbringar på förskolan. Det är 

via de vuxna som barnet stärks i sitt sätt att uttrycka sig, eftersom vuxna i interaktion 

med barnen bygger vidare på det som barnen säger och öppnar för konversationer 

kring olika ämnen. Liberg poängterar dock att det finns risk för att den vuxnes del i 

samtalet blir för stor vilket kan leda till att barnet har svårare för att lägga fram 
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förslag på nytt stoff. Hon anser att barn i fyra till fem års ålder mestadels deltar i 

förskoleverksamheten genom att berätta om något som de har gjort, svara på frågor 

eller genom att följa uppmaningar. Liberg hävdar därför att de vuxna har ett 

betydelsefullt ansvar i att låta barnen känna sig delaktiga i olika ämnesval eftersom 

delaktigheten motiverar barnen till att utveckla sitt språk. I enighet med Arnqvist 

(1993 s. 19) menar Liberg (2003 s. 94-98) att barn kan hämmas i sin språkutveckling 

om inte tillräcklig språklig stimulans sker under åren i förskolan.  

Sandberg (2009 s. 56) anser att barns språkliga förmåga utvecklas genom samspel 

med de personer som barnet har ett känslomässigt band till och att förskolan spelar 

en viktig roll när barn lär sig ett språk. Sandberg hävdar att barn föds med de 

förutsättningar som krävs för att lära sig ett språk men att arv, miljö och personlighet 

bestämmer om barnet har lätt eller svårt för att utveckla ett språk. Hon menar att de 

barn som tidigt börjar språka stimuleras ännu mer i sin språkutveckling eftersom 

dessa barn kan be om att de äldre ska läsa eller berätta något. Sandberg betonar 

betydelsen av att bekräfta barnen genom minspel och gester när de försöker 

kommunicera vad de vill, eftersom den kommunikationen stimulerar 

språkutvecklingen.  

Enligt Svensson (2009 s.129) är det viktigt att pedagogen har förståelse för barns 

olika miljöer som de kommer ifrån. Som pedagog gäller det att förstå att olika 

språkvanor i barnens hem påverkar barnets kunskaper om språk i förskolan. 

Förskolan och skolan kräver ett mer abstrakt språkkunnande av barnet än språket i 

hemmet. Svensson hävdar att utbildning ställer andra krav på barnet när det gäller 

att använda sig av ett brett och korrekt språkande för att lyckas, vilket återigen pekar 

på att förskolans fokus på språkutveckling är viktig. Även Laursen och Holm (2010 s. 

9-12) menar att barn kommer till förskolan med skilda språkliga förutsättningar och 

att barnens språkliga erfarenheter värdesätts olika i förskolan. De nämner att 

förskolan har särskilda krav på att tillgodose enspråkiga och flerspråkiga barns 

språkliga behov genom individuellt anpassade utmaningar. 

Lundin (2009 s. 44) anser att gränsen mellan skrift och det talade språket är diffus i 

dagens samhälle på grund av den moderna teknologin, vilket ger talspråket mer 

värde. Även Strömquist (1992 s. 37) hävdar att den tidiga språkutvecklingen idag ges 

stort fokus inom forskning och då inte bara läs- och skrivspråket utan även 
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talspråket. Dessa bitar ska idag ha lika stora delar av undervisningens centrala plats i 

barnens vardag, vilket bidrar till att pedagogens kunskaper om språkutvecklande 

undervisning är viktiga för att kunna bedriva en verksamhet som uppfyller 

läroplanens mål. Att lära sig tala, läsa o skriva borde vara ordningen för en gynnsam 

utveckling, enligt Strömquist.  

Enligt Strömquist (1992 s.38) handlar en språkutvecklande undervisning om att låta 

barnen få använda språket i naturliga situationer. Genom att låta barnen tala och 

lyssna lär de sig lösa olika problem. Strömquist menar att barnen behöver ett 

systematiskt arbetssätt som inte avstannar i svårighetsgraden. Genom att successivt 

öka svårhetsgraden sker en kontinuerlig utveckling. Barnen måste få chans att delta i 

en rad olika taltillfällen och övningarna ska ha en progression som går att följa och 

dokumentera. Arnqvist (1993 s. 18) belyser vikten av att inte bara bedöma barnets 

förmågor utefter deras verbala språk, utan måste ses utifrån ett helhetsperspektiv, 

vilket gör att barnets verbala sätt att uttrycka sig ibland kan vara vilseledande.  

Svensson (2009 s. 77-78 ) menar att förutsättningen för en fungerande 

lärandesituation med ett barn är att fånga barnets intresse. Som pedagog är det 

viktigt att skapa intressanta ämnen och tillvägagångssätt som får barnet att vilja 

stanna kvar i stunden. Svensson anser även att upprepning av viktiga ord gynnar en 

fortsatt språklig utveckling.  

2.4 Språkutvecklingens aspekter 

Arnqvist (1993 s. 21) hävdar att pragmatisk, semantisk, fonologisk och grammatisk 

utveckling är de olika aspekterna som vanligen tas upp vid studier av barns 

språkutveckling. Han menar att barn måste utveckla dessa fyra egenskaper för att nå 

språklig medvetenhet. Arnqvist (1993 s.64) benämner språklig medvetenhet som 

”språklig uppmärksamhet” eller ”metalingvistisk medvetenhet” vilket handlar om 

barns förmåga att reflektera över det egna språket. Svensson (2003 s.87-109) hävdar 

att språklig medvetenhet är ett återkommande inslag inom 

språkutvecklingssammanhang idag. Definitionen som Svensson ger till begreppet är 

barnets medvetenhet om språket, i vilken mån barnet själv reflekterar över språket 

och hur medvetet barnet är om hur språket används i olika sammanhang. Wedin 

(2011 s. 52) skriver vidare om språklig medvetenhet och hur det kan komma till 

uttryck. Enligt Wedin bör barnen få möjlighet att utveckla en språklig medvetenhet 
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för att skapa förståelse för hur språkliga varieteter fungerar i samhället, till exempel 

hur språket kan användas som exkluderande eller inkluderande av vissa personer 

eller grupper. Vidare talas det om vilken betydelse barnets språkliga medvetenhet har 

för den kommande läs- och skrivutvecklingen och då menar Lundberg (2007 s.9) att 

de barn som får ägna sig åt språklekar en liten stund varje dag på förskolan klarar av 

läs- och skrivinlärningen på ett bättre sätt. Lundberg anser att rim, ramsor och att få 

leka med språket i förskolan hjälper barnen vidare i den kommande 

språkutvecklingen.   

2.4.1 Språkets funktion och innehåll  

Svensson (2009 s.14) anser att pragmatiken är en del av språkets funktion och att 

pragmatiken handlar om hur regler och principer styr språket, hur språket används i 

sociala situationer. Pragmatiken kan delas in i tre aspekter, i form av den 

grundläggande bokstavliga betydelsen, den av talaren avsedda betydelsen och den av 

lyssnaren avsedda betydelsen. Vidare menar Arnqvist (1993 s.59) att barnet måste 

lära sig hur man talar för att kunna delta i dialoger. Svensson (2009 s.17) skriver att 

semantiken ligger i nära anslutning till pragmatiken och handlar om hur ord, satser 

och meningar används och hur de kan analyseras. Talarens bakgrund spelar stor roll i 

hur den semantiska förståelsen utvecklas, som i sin tur senare påverkar 

läsförståelsen. Arnqvist (1993 s. 51-56) hävdar att barn till stor del är beroende av de 

vuxnas förklaringar till hur och vad orden används till och att förskolans uppgift är 

att bygga barnets ordförråd så att en sund språkutveckling kan ske. 

2.4.2 Språkets form  

Svensson (2009 s.18) menar att språket består av byggstenar i form av små språkljud 

och längre fraser och att dessa tillsammans bildar språkets form. Fonemen är de 

minsta byggstenarna i språkljuden och de flesta har ingen egen betydelse, utan det 

handlar om hur dessa språkljud används i ett språk och hur lyssnaren uppfattar dem. 

Svensson påpekar att det är angeläget för barn att lära sig språkets form för att de 

senare ska kunna lära sig skriftspråket. Hon tar upp det som kallas för fonologisk 

medvetenhet, som handlar om förmågan att uppfatta och identifiera språkljud. Det är 

den fonologiska medvetenheten som Svensson hävdar har betydelse för läs- och 

skrivförmågan senare i livet. Arnqvist (1993 s.39) skriver att den fonologiska 

utvecklingen är förknippad med barns uttalsutveckling. Från och med att barnet 
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uttalar sina första ord och fram till omkring fyra års ålder har barnet lärt sig det 

svenska fonologiska systemet enligt Arnqvist. Svensson (2009 s.19-21) skriver också 

om morfologisk medvetenhet som i språkets form handlar om hur orden böjs och 

används grammatiskt. Hon menar att barn tidigt blir medvetna om hur orden böjs. 

Svensson påpekar även att den syntaktiska medvetenheten formar barnets språk och 

att den syntaktiska medvetenheten handlar om barns förmåga att kombinera ord till 

fraser och satser. 

2.5 Teorier bakom språkutvecklingen 

De flesta språkinlärningsforskare har enats om att det finns fem begrepp som alltid 

samspelar i en individs språkinlärningsprocess. Dessa fem begrepp är inlärare, 

omgivning, samspel, språk och utveckling (Strömquist, 2003 s.58). Strömqvist menar 

att det dock inte råder någon enighet om vilka begrepp som har störst inverkan på 

språkinlärningsprocessen hos människan. Utifrån de fem begreppen mynnar olika 

teorier om vilket eller vilka av begreppen som är av större betydelse när en individ 

utvecklar sitt språk. Nedan följer en kortare förklaring om de största teorierna bakom 

språkutvecklingsforskningen som satt sin prägel på forskningen och som anses 

påverka hur språkutveckling anses fortgå än idag. 

2.5.1 Behaviorismen 

Svensson (2009 s. 23-25) och Linnarud (1993 s.25-27) skriver om behavioristerna 

Ivan Pavlov och B.F Skinner och om behaviorismens grundare John Watsons teori 

om språkutveckling. Svensson och Linnarud för vidare behavioristernas tankar om 

att barn lär sig på två olika sätt, genom imitation och genom social förstärkning. 

Svensson för också vidare behaviorismens tankar om att språkinlärningen sker på 

samma sätt som all övrig inlärning och att det ger betydelsen att omgivningens 

respons är avgörande för hur utvecklingen fortgår. Svensson skriver att det finns 

kritik mot behaviorismen som pekar på att barn omöjligtvis enbart lär sig på dessa 

två sätt, eftersom barn då inte skulle kunna lära sig något som de tidigare inte hört 

och att allt som barnet säger inte kommer att kunna förstärkas av någon. 
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2.5.2 Nativismen 

Svensson (2009 s. 25-30) och Linnarud (1993 s. 25-27) för vidare den nativistiske 

företrädaren Noam Chomskys tankar om att människan har en inneboende medfödd 

förmåga för att kunna utveckla språk och att övrig inlärning inte sker på samma sätt 

som språkinlärningen. Svensson skriver att Chomsky ansåg att barnet lär sig språket 

automatiskt och konsekvensen blev att pedagoger då inte stimulerade barnen 

tillräckligt. Den andre konsekvensen mot nativismen var att teorin gav intryck om att 

språkutvecklingen skedde inom en relativt kort period och inte så som det senare 

framkom, att språkets svårare delar kommer långt senare i människans 

språkutveckling. 

2.5.3 Konstruktivismen 

Jean Piaget är den som står för den konstruktivistiska teorin och Svensson (2009 s. 

30) för vidare Piagets tankar om att strukturen och processen i den kognitiva 

utvecklingen påverkar inlärningens alla delar, så även den språkliga utvecklingen. 

Svensson skriver om Piagets tankar om att de kognitiva erfarenheterna är grunden 

till allt lärande och att erfarenheter från barnets första år är det som påverkar 

individens kognitiva utveckling. Erfarenheterna kommer från barnets 

sinnesförnimmelser där alla sinnena påverkar. Hur barnet tittar, lyssnar, känner, 

luktar och smakar skapar alltså uppfattningen om omvärlden. Konsekvensen av 

denna teori var att pedagogens tolkningar blev avgörande för att skapa rätt miljöer 

till barnen för den kognitiva utvecklingens skull.  

2.5.4 Sociokulturell teori 

Lev S. Vygotskij är den teoretiker som utvecklade den sociokulturella teorin om 

lärandet. Svensson (2009 s. 32-39) skriver att Vygotskij menar att människans 

inlärning har med de sociala, historiska och kulturella sammanhangen att göra och 

att dessa delar är starkt sammankopplade. Svensson för vidare att Vygotskij menar 

att språkutvecklingen har både sociala och biologiska faktorer involverade i 

processen. Svensson tar även upp Vygotskijs tankar om barns behov av att skapa 

egna erfarenheter och att språk och utveckling kommer i de sociala kontakterna då 

individen utvecklas både kognitivt och språkligt. Svensson för även vidare Vygotskijs 

tankar om att språket är viktigt i förskoleåldern för begreppsbildningen där 



 

 

16 

 

kontakten med andra mer kunnande är avgörande för hur utvecklingen blir. Hon 

skriver att den pedagogiska konsekvensen enligt Vygotskij blir att barnen måste få 

träna på språket med andra mer kunniga, att barnen måste ges givande taltillfällen 

och att de ska ges möjlighet till aktivitet och utforskande av miljön.  

2.5.5 Sociokognitiv teori 

Jerome Bruner är influerad av Vygotskijs teori och har utvecklat den sociokognitiva 

teorin. Svensson (2009, s. 43) skriver att Bruner lägger stor vikt på den sociala 

miljöns betydelse för den kognitiva och den språkliga utvecklingens framskridande 

och att den sociala miljön därmed blir avgörande för barnets utveckling där 

kontakten och stödet från vuxna visar sig i barnets förmåga att klara av aktiviteter 

och att lösa problem. Svensson för vidare Bruners tankar om att barnets vilja att lära 

sig kommunicera och tala uppstår med det sociala samspelet. I det sociala samspelet 

uppstår också viljan att lära sig hur språk används, att producera tal och att lära sig 

språkreglerna. 

3 Metod 

Nedan följer vilka metoder som vi har använt i vår undersökning. 

3.1 Tillvägagångssätt i forskningen 

Till vår studie valde vi ut två pedagoger som vi intervjuade och observerade angående 

deras arbete kring barns verbala utveckling i förskolan. Vår ursprungliga idé var att 

filma observationerna och vi utformade ett missivbrev (Se bilaga 1) till 

vårdnadshavare där vi önskade deras tillåtelse till att deras barn eventuellt skulle 

synas i inspelningen. Pedagogerna som vi tillfrågade ville inte låta sig filmas, vilket 

ledde till att observationerna registrerades med hjälp av ljudupptagning. Vi hade 

tänkt endast intervjua förskollärare men fick inte medgivande ifrån mer än en 

förskollärare och valde därför ut en förskollärare och en barnskötare att delta i 

studien. Förskolläraren som deltar i studien är examinerad tidigareårlärare, därför 

benämns hon både som förskollärare och tidigareårlärare. 
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Vår forskning syftar till att spegla hur de två pedagogerna går tillväga i sitt arbete och 

varför de arbetar som de gör med barns tidiga verbala språkutveckling i förskolan. Vi 

vill spegla de enskilda pedagogernas syn på språkutveckling och hur språkutveckling 

kan ske i förskolan, därför kan resultaten inte på något sätt generaliseras. Vi går in i 

undersökningen med vad Denscombe (2009 s.128) benämner som ett ”öppet sinne” 

och försöker i största möjliga mån att vara objektiva och inte ha egna förutbestämda 

meningar i intervjuerna och observationerna. 

Pedagogerna fick ta del av Vetenskapsrådets (1990) Forskningsetiska principer, vilket 

är institutet som kontrollerar och skyddar respondenter i all forskning som sker i 

Sverige. Pedagogerna fick informationen i ett missivbrev (Se bilaga 2). Vi skickade 

även ut ett missivbrev till vårdnadshavare (Se bilaga 1).  

3.1.1 Forskningsetiska principer 

Principerna i helhet är Informationskravet, som handlar om att man som respondent 

deltar frivilligt i forskningen och att respondenten har rätt att känna till all relevant 

information om syftet i den. Respondenten bör även veta att man kan dra sig ur och 

avbryta deltagandet i forskningen när som helst, utan några påföljder. 

Samtyckeskravet handlar om att den som deltar i studien måste ge sitt samtycke till 

att forskaren får använda informationen som kommer fram. Forskaren ska även ha 

vårdnadshavarens samtycke om respondenten är under 15 år. Konfidentialitetskravet 

handlar om att respondenten ska känna sig trygg, att respondenten inte ska kunna 

identifieras i studien och att forskaren har tystnadsplikt. Nyttjandekravet handlar 

om forskarens skyldighet att använda information som framkommer endast till 

studien i fråga. All information som kommer fram, måste bevaras av forskaren i tio 

års tid. (Vetenskapsrådet 1990).  

I vår studie informerade vi pedagogerna att de när som helst hade rätt att avsluta sitt 

deltagande och vi var noga med att få samtycke från deltagarna genom ett missivbrev 

till vårdnadshavare (se bilaga 1) och ett missivbrev till pedagogerna (se bilaga 2). Vi 

talade om för pedagogerna att vi har tystnadsplikt och att informationen endast 

används till denna studie. Genom våra tillvägagångssätt anser vi oss ha uppfyllt de 

forskningetiska principernas krav.   
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3.2 Datainsamlingsmetoder 

Vi valde att genomföra en mindre, kvalitativ studie på två förskolor. På vardera 

förskolan genomförde vi en intervju och en observation med en pedagog. Vi valde de 

två pedagogerna subjektivt på grund av deras långa erfarenhet av förskolans 

verksamhet. Pedagogerna har olika bakgrund och erfarenheter av förskolan. Vi har 

valt att benämna pedagogerna med pedagog 1 och pedagog 2. Pedagog 1 är 30 år och 

har i tio år arbetat som utbildad barnskötare. Pedagog 2 är omkring 40 år och har i 11 

år arbetat som utbildad barnskötare samt tre månader som examinerad 

tidigareårlärare med examensår 2011.  

Materialet från observationerna benämns med samling 1 och samling 2. Den första 

observationen kallas för samling 1 och genomfördes av oss i en förskolegrupps 

samling. Samlingen ägde rum i en relativt ostörd miljö i ett rum där få sidoljud 

förekom. I samling 1 deltog 15 barn i två till fem års ålder och vid denna samling 

deltog en annan pedagog som var passiv. Vid samling 2 deltog 10 barn i åldern fyra 

till fem år. Miljön omkring barnen i samling 2 var delvis oordnad och störande 

moment förekom genom att andra grupper av barn förde liv och rörde sig omkring 

samlingen. Samling 1 genomfördes av pedagog 1 på morgonen och samling 2 

genomfördes av pedagog 2 på eftermiddagen. Observationerna presenteras i form av 

korta sammanfattningar då vi fokuserar på sekvenser som vi anser relaterar till vårt 

syfte med studien och avser att återspegla hur ett eventuellt språkutvecklingsarbete 

tar sig uttryck vid en vanlig samling i förskolegruppen. Intervjuerna presenteras i 

form av korta sammanfattningar och citeringar av pedagogerna med intentionen att 

spegla pedagogernas synsätt och tankar kring barns tidiga verbala språkutveckling.  

Resultaten av observationerna och intervjuerna sammanförs med litteraturen i form 

av en sammanställd diskussion. Eftersom vi har genomfört en kvalitativ studie blir 

resultaten präglade av våra tolkningar, vilket Stukát (2005) menar är grundläggande 

med en kvalitativ studie.  

3.2.1 Intervjuer 

Vi genomförde vad Stukát (2005 s.39) kallar för semistrukturerade intervjuer. I de 

semistrukturerade intervjuerna utgick vi ifrån ett bestämt antal frågor (Se bilaga 3) 

men pedagogerna fick möjlighet att utveckla sina svar kring hur de arbetar med att 

främja barns verbala språkutveckling i förskolan. Genom att låta pedagogerna få 
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möjlighet att vidareutveckla sina svar kunde vi fördjupa oss i hur just de anser sig 

arbeta. Björndal (2005) menar att intervjuer öppnar för en djupare förståelse för den 

intervjuades synsätt, vilket var avsikten med våra intervjuer.  

Vid intervjuerna använde vi oss av vad Stukát (2005 s.39-40) kallar för ”checklista” 

av frågor som handlar om våra frågeställningar i studien. Vi ställde samma 

grundfrågor till båda pedagogerna men vi gav utrymme för att formulera om frågorna 

så att det skulle vara lätt för pedagogerna att förstå frågorna. Stukát menar att 

semistrukturerade intervjuer ställer krav på intervjuaren att ställa relevanta och 

genomtänka frågor som leder till mer utvecklade svar. I studien lade vi därför ned 

mycket tid på att utforma sådana frågor som riktas mot pedagogerna, eftersom vi vill 

skapa förståelse för deras tillvägagångssätt. Eftersom det är viktigt att intervjuerna 

sker på en plats som är trygg för både intervjuare och de som intervjuas var vi noga 

med att välja ett lämpligt ställe för genomförandet av intervjuerna. (se t.ex. Stukát 

2005, s. 40). 

3.2.2 Observationer 

Vi genomförde det som Stukat (2005 s. 51) kallar för ”ostrukturerade observationer” 

vilket innebär att vi antecknade vissa meningar och nyckelord som vi ansåg 

relaterade till våra frågeställningar utifrån ett enklare observationsschema (Se bilaga 

4). Vi valde att genomföra observationerna med vad Björndal (2005 s. 50) kallar för 

ett ”brett fokus” eftersom vårt syfte var att utforska hur pedagogerna arbetar med 

barns verbala språkutveckling i förskolan. 

Björndal (2005 s.47-49) beskriver hur tillvägagångssättet kan utformas vid 

genomförandet av observationer och menar att observationerna genomförs olika 

beroende av hur man som observatör förhåller sig till de personer som ska 

observeras. Björndal (2005 s. 44) beskriver hur man som observatör kan ha olika 

grad av delaktighet i observationen och vi valde att vara deltagande i observationen, 

alltså att vi satt i samlingen tillsammans med pedagogen och barnen och var 

delaktiga i de aktiviteter som genomfördes.  
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3.2.3 Hantering av data 

Vi valde att spela in intervjuerna och observationerna med en diktafon eftersom vi 

tror att ljudinspelning är en fördel då inspelningen registrerar händelser som vi 

annars inte skulle höra, eftersom vårt minne är begränsat. Vi ville ha möjlighet att 

lyssna på våra inspelningar flera gånger eftersom det ger oss chansen att varje gång 

upptäcka någonting nytt med det vi hör. 

Vid bearbetning av materialet genomförde vi en grövre form av transkription av 

ljudinspelningarna. Norrby (1996 s. 79) menar att en grov transkription räcker att 

använda sig av om syftet är att få reda på olika perspektiv i innehållet, vilket var 

avsikten med våra intervjuer och observationer. Björndal (2005 s.81) belyser det 

viktiga i att ha ett tydligt syfte vid användandet av inspelningar, vilket vi hade i vår 

studie. Vi var intresserade av att fånga helheten av de intervjuades tankar och 

erfarenheter kring barns tidiga verbala språkutveckling och hur man kan arbeta 

språkutvecklande i förskolan. Björndal (2005 s. 74) poängterar att en inspelning inte 

kan ses som en kopia av verkligheten utan ses som en form av representation av en 

situation, vilket vi är medvetna om och har tagit hänsyn till i vår studie.    

3.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet har beaktats vid verifiering av de data som framkommit vid 

intervjuerna och observationerna i vår studie. Syftet med studien var att belysa de två 

pedagogernas sätt att arbeta och tänka kring barns verbala språkutveckling i 

förskolan, därför kan resultaten inte generaliseras. Vi är medvetna om att vår närvaro 

i observationerna och intervjuerna kan skapa en konstlad situation för deltagarna och 

att det kan färga resultaten, därför har vi i största möjliga mån skapat en så naturlig 

situation som möjligt under intervjun och vid observationerna. Vi genomförde 

observationerna först och intervjuerna sist, vilket vi anser höjer reliabiliteten i vår 

studie eftersom vi i observationerna tittar på hur pedagogen går till väga i samlingen 

och i intervjuerna tar del av pedagogens tankar kring tillvägagångssättet.   

Stukát (2005 s. 125) menar att reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet och 

Denscombe (2009 s.379-385) betonar att tillförlitligheten i en kvalitativ studie 

påverkas av att det som forskare är svårt att vara helt neutral när det gäller att tolka 

resultaten av en studie. I vår studie har vi lagt stor vikt vid att i största möjliga mån 
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vara objektiva när det gäller att tolka studiens resultat, för att stärka resultatens 

reliabilitet. Vi har även sett till att tydligt redogöra för vilka metoder och analyser vi 

använt oss av, så att andra forskare ska ha möjlighet att genomföra studien på nytt, 

vilket också höjer studiens tillförlitlighet (se t.ex. Denscombe 2009 s. 381-383). 

En tydlig reliabilitet understödjer en studies validitet, enligt Stukát (2005 s. 126). 

Stukát menar att validitet handlar om studiens trovärdighet och att forskarens 

tillvägagångssätt i undersökningen reglerar studiens validitet. I vår studie ville vi 

undersöka några tillfrågade pedagogers syn på barns tidiga språkutveckling och valde 

att göra intervjuer för att kunna återspegla pedagogernas tankar. Vi ville även studera 

hur pedagogerna arbetar med språkutveckling i förskolan och valde därför att 

genomföra observationer.  

Denscombe (2009 s. 380) menar att det är svårt att i kvalitativ forskning komma 

fram till något rätt svar och att kvalitativa forskare väljer att benämna validitet med 

begreppet trovärdighet. En kvalitativ studies trovärdighet kan understyrkas med att 

forskaren försäkrar att de data som framkommer av studien har gestaltats på ett 

vedertaget sätt med relevanta frågor som grund. Vi har därför synliggjort våra 

frågeställningar och har genom väl genomtänka följdfrågor sett till att svaren från 

pedagogerna bearbetades på ett sådant sätt att det i minsta möjliga mån ges utrymme 

för egna tolkningar hos oss som intervjuare.  

Denscombe (2009 s. 267-269) för fram att en nackdel med intervjuer är att 

trovärdigheten, validiteten, kan vara lägre vid genomförandet av intervjuer eftersom 

vi i studien inte får uppleva vad respondenterna gör utan vad de berättar att de gör, 

vilket vi är medvetna om i vår studie. Denscombe poängterar dock att validiteten i en 

intervju stärks av att forskaren under intervjun kan ha uppsikt över informationens 

relevans och riktighet och att intervjuer är att föredra om forskaren är ute efter 

djupare information om respondentens idéer och tankar, vilket var syftet med vår 

studie.  

4 Resultat 

Nedan presenteras de resultat som framkommit av intervjuerna och observationerna. 
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4.1 Intervjuer 

I det följande presenteras resultaten av de intervjuer som genomförts i studien. 

4.1.1 Arbetar pedagogerna medvetet med verbal 

språkutveckling i förskolan, och i så fall hur? 

Pedagog 1 berättar att hennes arbete med barns språkutveckling sker i 

vardagssituationerna på förskolan eftersom hon anser att barnen ”ska få utrymme 

och tillgång att få använda språket i vardagen. Man får sätta ord på saker och 

uttrycka känslor och vad man vill.” Hon nämner matsituationen som ett exempel på 

en vardagssituation: 

Alltså som alla andra situationer så kan man träna språket vid matsituationer, då är 

det ju jättemycket träning eftersom vi arbetar mycket med att barnen ska benämna 

att dom till exempel vill ha mjölken och så.  

Pedagog 1 berättar att hon i de vardagliga situationerna arbetar med att koppla ord 

till bilder eller konkreta saker eller företeelser. Hon tar upp samlingen som ett 

exempel på hur hon arbetar med att koppla ord till något konkret: 

Vid samlingar får de själva tala om vad dom vill ha för frukt och vad det är för frukt, 

om det är en halv eller fjärdedelar som dom vill ha. 

Pedagog 2 talar om att hon arbetar med språkutveckling genom att använda sig av 

både hela ordbilder och enstaka bokstäver: 

Jag använder mig mycket av enstaka bokstäver och hela ordbilder, både analytiskt 

och syntetiskt. Jag använder mig av Bornholm och Rydja.  Det är nog Wagners metod 

jag fastnat för. LTG är det så det heter, läsning till talets grund. 

Pedagog 2 berättar också att hon arbetar mycket med att barnen får lyssna och träna 

sin tung- och munmotorik: 

Det är viktigt att barnen får en bra tung- och munmotorik, att dom får lära sig 

artikulationen på rätt sätt. Och även förstå att munnen och tungan används på rätt 
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sätt.  Att få ut rätt ljud och rätt bokstav är viktigt och vi jobbar mycket med sånt och 

att lyssna. 

4.1.2 Vilken förståelse av och syn på barns verbala 

språkutveckling har den tillfrågade 

förskolepersonalen? 

Gemensamt för pedagogerna är att de båda betonar hur viktigt det är att 

språkutveckling sker på ett positivt och lustfyllt sätt så att barnen behåller glädjen i 

sin språkutveckling inför skoltiden. De anser att språket måste komma tidigt hos 

barnen och att ordförrådet är en viktig komponent i barns tidiga verbala 

språkutveckling. 

Pedagog 1 betonar att leken är en central del i barnens lärande och även i 

språkutvecklingen eftersom leken bidrar till att göra språkutvecklingen lustfylld. Hon 

anser även att språket är grunden för barnets utveckling bland annat eftersom 

språket underlättar för att lösa olika problem som barn kan ställas inför. Hon 

berättar att hon arbetar språkutvecklande för att pedagogen har ett ansvar i att 

understödja barns tidiga språkutveckling: 

Det är ju för att främja barns språkutveckling, vi har ju ett ansvar. Barnens språk 

måste ju stimuleras ganska tidigt så det är ju vår skyldighet att arbeta kring språket 

och att hela tiden ha tanken att språket är grunden till allt annat, språket måste 

komma först. Att man arbetar medvetet med konflikter så att man inte bara går och 

löser konflikten utan att man låter dom lösa det själva och uttrycka känslor. Alla kan 

ju inte det och då får man ju hjälpa till. 

Pedagog 2 berättade att hon tror att mun- och tungmotoriken och lyssnandet är en 

mycket viktig del av barns tidiga verbala språkutveckling. Hon arbetar därför mycket 

med lyssningsövningar och grimaser för att barnen tidigt ska utvecklas språkligt: 

Jag tror att hörseln och mun- och tungmotoriken är viktig för barns språkutveckling. 

Dessa kombinationer, om du har utvecklat dom når du en bra språkutveckling. 

Pedagogerna nämner barn med annat modersmål och barn som inte har språket i 

förskolan av olika anledningar och de berättar vad de anser är viktigt att tänka på i 

arbetet med flerspråkiga barn eller barn som har olika språkliga behov. Pedagog 1 
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menar att rutiner är speciellt viktigt för barn som behöver extra stöd i 

språkutvecklingen. Hon betonar att samspelet mellan pedagog och barn är avgörande 

för att kunna främja barnens tidiga språkutveckling och att tecken och kroppsspråk 

underlättar i arbetet: 

Vi jobbar med tecken för att främja barnens språkutveckling. Vi jobbar med kroppen 

också, vi visar att vi ska tvätta händerna, att vi ska äta med gaffeln och skeden och 

liksom konkret. Använda kroppsspråk och då går det mycket bättre. Tecken är också 

ett bra sätt att tala för den som inte riktigt har språket ännu. Vi har en tjej som vi får 

arbeta mycket med teckenspråk med, med bilder och visa konkret vad vi gör.  

Pedagog 2 nämner vikten av att barnen får en bra bas i sitt modersmål för deras 

tidiga språkutveckling och för det fortsatta lärandets skull. Hon vill se ett större 

engagemang för språkutvecklingen från pedagoger eftersom hon anser att 

pedagogerna inte räcker till för att bemöta barnens olika språkliga behov: 

Jag vill ha in mer satsning från pedagogerna hur man möter dom barnen. Alla barn 

alltså, för att nå bra språkutveckling. Pedagogerna räcker inte till för att bemöta 

barnens olika behov.  

Pedagog 2 menar att konsekvenserna av ett bristande pedagogiskt engagemang kan 

leda till att barn med annat modersmål än svenska inte kan ta till sig språket på ett 

korrekt sätt och att de andra barnen får språkproblematik.  

4.1.3 Skiljer sig synen på språkutveckling åt hos olika 

personalkategorier, barnskötare respektive 

tidigareårlärare? 

Som vi tidigare nämnt är pedagog 1 barnskötare och pedagog 2 tidigareårlärare. Båda 

pedagogerna anser sig ha fått kunskaper kring barns tidiga språkutveckling under sin 

utbildning men menar att den största delen som de lärt sig av barns språkutveckling 

har tillkommit genom yrkeserfarenhet. Pedagog 1 anser att hon gärna hade velat ta 

del av fler teorier och mer forskning kring barns tidiga språkutveckling genom sin 

barnskötarutbildning medan pedagog 2 anser att hon har fått mer ”kött på benen” 

vad gäller barns språkutveckling under sin utbildning till tidigareårlärare. De är 

tydliga med att språkutveckling ska ske på ett positivt sätt, att lärandet ska vara 
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lustfyllt. De båda menar att glädjen i språkutveckling hos barnen är viktig att 

stimulera för att barnen ska behålla den glädjen inför skoltiden. Pedagogerna delar 

även uppfattningen om att barnen måste känna sig trygga och delaktiga i miljön för 

att en god verbal språkutveckling ska kunna vara möjlig. 

4.2 Observationer 

Nedan presenterar vi de resultat som framkommit av observationerna. 

4.2.1 Hur tar ett eventuellt språkutvecklingsarbete sig 

uttryck vid en vanlig samling i förskolegruppen? 

I samling 1 får vi först får ta del hur pedagog 1 presenterar dagens datum, månad och 

år. Hon presenterar ordningstalen för barnen och låter ett av barnen svara på vilken 

siffra han ser på datumlappen. Barnen får sedan lägga i kulor i en årsburk som 

representerar de dagar som passerat sedan de senast hade samling. Pedagogen 

förklarar med tydliga instruktioner vad hon förväntar sig av barnen. Hon tar fram en 

burk som innehåller kort med diverse bilder på. Barnen får berätta vad som finns på 

bilderna och pedagogen ger positiv respons och uppmuntran i samspelet med barnen. 

Pedagogen lägger ut bilderna på mattan. Hon berättar att de ska leka en lek och att 

barnen ska ”skruva fast rumpan i golvet” och sitta still. Pedagogen ger ledtrådar till 

ett av korten som ligger på golvet och ber ett av barnen att gissa vilket ord hon tänker 

på. När de gissat rätt får barnet benämna vad kortet visar och sedan stoppa tillbaka 

kortet ner i burken. Barnen får vänta på sin tur. När det sista kortet ska läggas i 

burken har alla barnen fått lägga varsitt kort, därför får den passiva pedagogen lägga i 

det sista kortet. Pedagog 1 frågar därför barnen om de kan ge ledtrådar till vad kortet 

visar. I samling 1 uppstår det ett samspel mellan pedagogerna då de tillsammans 

hjälps åt att stimulera barnens nyfikenhet till att samarbeta för att få fram ledtrådar 

som ska hjälpa den passiva pedagogen att få fram rätt svar. Samling 1 blir till en 

språkutvecklande aktivitet eftersom ett barns tanke väcker en ny tanke hos ett annat 

barn. I händelseförloppet utvecklas alltså ett samspel mellan barnen där de tränar på 

att utveckla sitt talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra: 

Pedagog 1: Nu har alla fått gissa varsin gång. Den sista saken tar vi alla tillsammans. Den här saken 

kan man bo i! (barnen höjer rösterna och alla vill gissa, Pedagogen ändrar sig och väljer att låta den 

passiva pedagogen få gissa)  
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Pedagog 1: Det blir Lenas tur och gissa! 

Passiv pedagog: Åhh va kan det vara! 

(Barnen fortsätter att prata och försöka gissa)  

Pedagog 1: Det är Lenas tur att gissa nu sätt er på era platser 

Pedagog 1: Den här saken bor man i! 

Pedagog 1: Oj det blev lite svårt för Lena, va ska vi säga då (?) 

(Något av barnen): Det finns en dörr! Den har fönster! 

Pedagog 1: Ja, det finns en dörr och den har fönster. 

Ett av barnen: Den har tak. 

Ett annat barn: Den har en trappa. 

Ett tredje barn: Det finns en övervåning. 

Ett fjärde barn: Ett rum.  

Passiv pedagog: Det låter som mitt hus! 

Pedagog 1: Ett… (pedagogen låter barnen svara). 

Barnen tillsammans: Ett huuuuus! 

Pedagog 1: Va duktiga ni var! 

Samlingens avslutande del handlar om att pedagogen viskar att hon ska hämta 

frukten och att hon därefter frågar barnen om de vill ha en halv eller en fjärdedels 

frukt.  Ett av barnen berättar att det blir åttondedelar om man delar frukten en gång 

till. Pedagogen ger positiv respons och berättar vad som ska hända efter samlingen.  

Samling 2 som genomförs av pedagog 2 handlar om att barnen tränar på att aktivt 

lyssna. Pedagogen berättar i början av samlingen att de ska få träna på att lyssna efter 

vad de hör. Den första aktiviteten handlar om att barnen får lyssna efter om de hör 

vågor som pedagogen framkallar med hjälp av ett instrument. Nästa moment är att 

barnen får lyssna till och använda sig av en rad olika instruktioner och instrument. 

De får öva på att klappa stavelser i deras namn på instrumenten och barnen får 
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berätta för pedagogen vad instrumenten heter. Pedagog 2 byter lek och tar fram en 

boll. Hon frågar en flicka om hon kan förklara vad leken går ut på och ett samspel 

påbörjas mellan barnet och pedagogen. Aktiviteten blir språkutvecklande eftersom 

pedagogen ger flickan möjlighet till att aktivt delta i att tala om för de andra barnen 

hur leken går till. Flickan får tänka efter hur hon ska ge instruktioner, vilket gynnar 

hennes kognitiva utveckling som är en del i den språkliga utvecklingen. Pedagogen 

ger flickan positiv respons och förtydligar vad leken handlar om, därigenom bekräftar 

pedagogen flickans delaktighet vilket uppmuntrar flickan till ett fortsatt utvecklande 

av sitt språk. Aktiviteten med bollen går ut på att barnen får rimma när de kastar 

bollen mellan varandra.  

Pedagog 2:  Per och Mikko ni har ju varit på lov så ni vet ju inte men vi har faktiskt börjat med en ny 

lek.  

(Barnen pratar) 

Pedagog 2:  Lisa du kanske kan hjälpa mig att berätta för dom andra hur leken går till? 

Ett barn: Det är en boll! 

Pedagog 2: Ja det är en boll, en mjuk boll. 

Ett annat barn: Då får man kasta den till vem man vill. 

Pedagog 2: Ja det får man göra och Lisa berättar för Per och Mikko vad vi gör med bollen. 

Lisa:  När man kastar bollen säger man ett skepp kommer lastat, sen frågar man med vadå? 

Pedagog 2: Ja! 

Lisa: Och då säger man nånting, sen så kastar en till som säger ett skepp kommer lastat och sen 

frågar den med vadå? Sen berättar man med vadå.  

Pedagog 2: Ja! Ska vi visa Nina och Linn hur vi gör? 

Lisa: Ja! 

Pedagog 2: Är ni med nu då och då måste man faktiskt sitta på rumpan för annars blir det svårare att 

fånga bollen. 

Pedagog 2: Jag tänkte att vi skulle ta och rimma och vad var rim Ebba? 
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Ebba: Rim tim. 

Pedagog 2: Ja! 

Ett tredje barn: Simma rimma. 

Pedagog 2: Ja! Simma rimma, det ska sluta likadant fast det kan börja olika! Om jag börjar så kan det 

se ut på det här viset. Man får välja vem man vill kasta till men alla ska få bollen nångång under 

leken. Ok?  

Som en avslutning på samlingen tar pedagogen fram ett barn i taget och viskar ett ord 

i vartdera örat som barnet får säga högt inför de andra barnen. Sedan ger hon barnen 

en varsin uppgift i form av att de var och en får föreställa hur något djur går, när det 

går ut för att klä på sig ytterkläderna.  

5 Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring våra resultat och det val av forskningsmetod som 

har genererat resultaten.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på vilken roll språkutvecklande aktiviteter spelar 

för förskolepersonal i ett par enskilda fall. I det följande presenteras vår 

resultatdiskussion om intervjuerna och observationerna kopplat till för studien 

relevant litteratur. 

Resultaten visade att båda pedagogerna anser att språkutvecklingen måste ske tidigt, 

eftersom språket är grunden i barnens utveckling. Hwang och Nilsson (2003), Bruun 

(1981) och Svensson (2009) skriver om språkutvecklingens faser och det sprudlande 

händelseförloppet som sker i den tidiga verbala språkutvecklingen hos barn. Pedagog 

2 menar att den språkliga basen är viktig för barnen att tillägna sig tidigt. Pedagog 1 

anser att språket ska komma först och att språket är grunden till allt. Gjems (2011) 

anser att det under tiden på förskolan som barnen lägger grunden för allt senare 

lärande, såväl socialt och kulturellt, som kognitivt och språkligt. Våra resultat får stöd 

i tidigare forskning vilket stärker vår uppfattning om att förskolan spelar en viktig roll 
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för barns fortsatta lärande där språket är en av de avgörande faktorerna för barns 

utveckling och lärande.  

Pedagogerna menar att lärandet ska vara lustfyllt, vilket tyder på att de är medvetna 

om de uppdrag som är formulerade i läroplanen (Lpfö 98 reviderad 2010). Pedagog 1 

berättar att hon arbetar språkutvecklande eftersom hon har ett ansvar och en 

skyldighet att främja barns språkutveckling men nämner inte läroplanen specifikt när 

hon talar om sitt ansvar som pedagog. Vår tolkning är att hon syftar till läroplanens 

mål när hon talar om sitt ansvar och vi tror att båda pedagogerna hade kopplat sina 

svar till läroplanen om vi hade formulerat våra frågor på ett annorlunda sätt. Pedagog 

2 nämner LTG-metoden, Bornholmsmodellen och Rydjas lyssningsövningar, vilket 

tyder på att hon kopplar sitt språkutvecklingsarbete till en vetenskaplig grund i form 

av teorier och metoder om barns tidiga språkutveckling. Som lärare anser vi det som 

positivt att pedagogerna kopplar sitt arbete till teorier eftersom de bakomliggande 

teorierna om hur språkutveckling sker och varför språkutvecklingen är viktig ska vara 

grunden för planeringen av verksamheten som ska utgå ifrån läroplanen och övriga 

styrdokuments mål. 

Läroplanen (Lpfö 98 reviderad 2010) berättar att barn ska uppmuntras och 

stimuleras i sin nyfikenhet så att barnen skapar intresse för skriftspråket och 

Björklund (2008) menar i sin avhandling att förskolan är en viktig plats som tidigt 

ska introducera barn till litteracitetens värld. Gemensamt för pedagogerna är att de 

båda betonar hur viktigt det är att språkutvecklingen sker på ett positivt sätt så att 

barnen behåller glädjen i sin språkutveckling inför skoltiden. I observationerna ser vi 

att pedagogerna ger positiv respons och uppmuntrar barnen och att de använder sig 

av olika redskap för att fånga barnens intresse. Pedagog 1 använder sig av bilder i sin 

samling vilket vi ser fångar intresset hos barnen och verkar för att stimulera barnens 

olika sinnen. Pedagog 2 har diverse instrument och en boll till sin hjälp stimulera 

barnens nyfikenhet. De använder sig båda av ett multimodalt arbetssätt i 

språkutvecklande samlingar, vilket gynnar de olika inlärningsstilar som barn kan ha. 

Sandberg (2010) och Bruun (1981) betonar betydelsen av mimik och kroppsspråk i 

samspelet med barnen för att kunna bekräfta barnen i kommunikationen och behålla 

deras intresse. Pedagogerna menar i enighet med litteraturen att mimik och 

kroppsspråk är en viktig del i den sociala och språkliga utvecklingen och använder sig 
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av kroppsspråk och mimik i sitt arbete. Våra resultat och litteraturen speglar att 

pedagogens förhållningssätt är en viktig del i att skapa en givande lärandesituation 

som gynnar språkutveckling. Som vi tidigare nämnt menar Svensson (2009) att 

förutsättningen för en fungerande lärandesituation med ett barn är att fånga barnets 

intresse och att pedagogen uppgift är att skapa intressanta ämnen och 

tillvägagångssätt som får barnet att vilja stanna kvar i stunden. I observationerna fick 

vi erfara att pedagogernas inlevelseförmåga och engagemang inverkar på intresset 

hos barnen och påverkar hur länge barnens vilja att delta i det som händer i 

samlingen varar. Vi såg i observationerna att en stor del i hur pedagogerna visar sitt 

engagemang och sin inlevelse visar sig genom kroppsspråk och mimik. I samtalen 

med barnen stärker pedagogerna den verbala kommunikationen genom att le, nicka, 

gestikulera och på så sätt visa en glädje som stimulerar barnen till att vilja delta och 

verbalt uttrycka sig. 

Svensson (2009) menar att det är viktigt att som pedagog känna till de mönster som 

finns i de olika stadierna i barns språkutveckling. Båda pedagogerna anser sig ha fått 

kunskaper kring barns tidiga språkutveckling under sin utbildning men menar att 

den största delen som de lärt sig av barns språkutveckling har tillkommit i arbetslivet. 

Våra resultat visar att en kombination av lästa kunskaper och praktiska erfarenheter 

bidrar till att pedagogerna kan förhålla sig till olika språkbehov hos barn. Pedagog 1 

berättar i intervjun att hon i samlingar arbetar med att koppla ord till konkreta bilder 

för att främja barnens språkutveckling, vilket vi ser i vår observation att hon gör. I 

intervjun talar pedagog 2 om att samlingens syfte var att barnen skulle få träna sig i 

att aktivt lyssna, vilket vi även ser i observationen. Hon berättar att hon grundar sina 

lyssningsövningar på Rydjas metoder där många lyssningsövningar ingår.   

Bjar och Liberg (2003) anser att förskolans sätt att bemöta och stödja olika grupper 

av barn i deras språkutveckling spelar en stor roll i dagens mångkulturella Sverige 

och för hela samhällets progression. Pedagog 2 anser att pedagoger ofta inte räcker 

till för att möta och tillgodose barns olika språkliga behov och hon vill se ett ökat 

engagemang och satsning hos pedagoger att ta reda på hur man kan bemöta barns 

olika språkliga behov. Hon tar upp andraspråksinlärning som ett exempel på ett 

språkligt behov där engagemang och kunskaper hos pedagoger blir en viktig del för 

att kunna arbeta språkutvecklande med de barnen och barnens språkliga bas för, alla 

barns skull. Pedagog 2 två belyser det viktiga i att pedagoger ska ha kunskaper till att 
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möta alla barns språkliga behov. Gjems (2011) menar att pedagogen även måste få 

med de barnen i samtalen som är mindre aktiva vilket är en utmaning för pedagogen 

och att det är genom samtal som kunskapsutveckling sker. Vi tolkar det som att det 

därför är angeläget att det i förskolan pågår goda samtal eftersom barnet lär sig att 

vara goda talare och lyssnare. Studien har stärkt vår uppfattning om det viktiga i att 

barnen utvecklas till goda lyssnare eftersom de då utvecklas i deras sociala förståelse 

för andra människor.  

Utifrån våra observationer och intervjuer ser vi att pedagogerna arbetar medvetet 

med språkutveckling i förskolan på grund av att de har ett syfte med sina samlingar 

som de kan förklara i intervjun. Deras förhållningssätt speglar en medvetenhet om 

barns språkutveckling. Den konkreta skillnaden vi kunde se mellan olika 

personalkategorier, barnskötare respektive tidigareårlärare, var att tidigareårläraren 

knöt an till litteratur och teorier om barns språkutveckling och kunde nämna viktiga 

aspekter i den tidiga språkutvecklingen. Barnskötaren nämner att pedagoger har ett 

ansvar för barns språkutveckling, men hon nämner ingen specifikt litteratur eller 

teori till varför förskolan har ett ansvar, vilket tyder på att tidigareårläraren har mer 

kunskap om varför hon arbetar som hon gör. 

5.2 Metoddiskussion 

Eftersom vi var intresserade av att ta del av de valda deltagarnas tankar kring barns 

tidiga verbala språkutveckling och undersöka hur de tänker kring sina arbetssätt 

passade den kvalitativa undersökningsmetoden synnerligen bra. En metodändring 

som skulle kunna gynna ett mer allmänt resultat är att intervjua och observera fler 

pedagoger, men eftersom det skulle utöka undersökningens omfattning valde vi på 

grund av tidsbrist att avstå från det. Stukát (2005 s. 33-34) menar att kvalitativ 

forskning ska ses som en skildring av det som studien bygger på och inte som 

generella resultat och vår studie syftar till att belysa de enskilda pedagogernas tankar 

och tillvägagångssätt.  

För att komma närmare in på hur ett språkutvecklande arbete kan gå till i förskolan 

skulle observationer med videokamera vara en fördel. Vår uppfattning är dock att 

observation utan videokamera kan vara en fördel eftersom den observerade kan 

känna sig mindre hämmad i sitt tillvägagångssätt. Vår grundtanke var att 

videoinspela observationerna, vilket vi tror hade gett annorlunda resultat eftersom vi 
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då hade haft möjligheten att studera mimik och kroppsspråk vid observationerna. 

Pedagog 1 beskriver i intervjun att hon använder sig av kroppsspråk och mimik i sitt 

arbete med barns tidiga språkutveckling, vilket vi inte kunde undersöka nu eftersom 

vi hade ljudupptagning. 

Ljudupptagningen är en praktisk fördel eftersom analysen blev mindre tidskrävande, 

vilket gjorde att vi kunde lägga fokus på att analysera hur pedagogerna verbalt 

kommunicerar med barnen.  En analytisk fördel med ljudupptagning är att det 

faktum att samtalet spelas in inte blir så framträdande, vilket för med sig att 

deltagarna förhoppningsvis känner sig mindre hämmade än vad de skulle göra av en 

videoinspelning. Ljudupptagningen underlättade hanteringen av data eftersom vi 

kunde lyssna på inspelningen flera gånger och välja ut en sekvens som tydligt visar 

språkutvecklande aktiviteter. Vårt val att utgå ifrån ett observationsschema vid 

genomförandet av observationerna underlättade för oss eftersom vi kunde anteckna 

stödord över sådant som vi såg i samlingen. 

En fördel med vår metod är att pedagogerna i intervjuerna deltar anonymt, vilket gör 

det lättare för dem att fritt uttrycka sina tankar utan att exponera sig själva. En annan 

fördel är att pedagogerna fick utveckla sina svar genom att vi ställde följdfrågor till 

dem, vilket ökar trovärdigheten eftersom följdfrågor främjar uppriktiga svar ifrån de 

intervjuade.  

5.3 Slutord 

Vår studie har stärkt vårt tänkesätt om att förskolan lägger grunden inför skoltiden 

och att språkutvecklingen är en viktig förutsättning för individens livslånga lärande 

och utveckling. En slutsats som kan dras är att pedagogerna medvetet arbetar med 

språkutveckling i förskolan och att pedagogens utbildning kan ha inverkan på synen 

på barns språkutveckling. En vidare forskningsfråga skulle kunna vara att undersöka 

hur samspelet mellan barnen kan fungera språkutvecklande för barn i förskolan. Det 

skulle vara intressant att se om det är samspelet i leken som främst fungerar 

språkutvecklande eller om det är samspelet i vardagliga samtal. En annan fråga som 

dykt upp hos oss i arbetet med studien är hur pedagogens kroppsspråk och mimik 

inverkar på barns språkutveckling. En mer ingående undersökning om 

kroppsspråkets och mimikens inverkan på barns språkutveckling skulle eventuellt 

förtydliga hur pedagogens sätt att ”tala” med sitt kroppsspråk stämmer med det som 
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pedagogen verbalt vill förmedla. Att undersöka kroppsspråket kan visa om 

pedagogens förhållningssätt har inverkan på barns intresse och motivation för sin 

egen språkutveckling. 
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Bilagor 

(Bilaga 1) Missivbrev till vårdnadshavare 

 

Hej, 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna som läser 
lärarprogrammet med inriktning språk- och språkutveckling för de tidigare åren. Vi 
är nu inne på vår sista termin och som en avslutning på vår utbildning ska vi skriva 
en C-uppsats då vi valt att göra ett forskningsarbete om förskollärares undervisning.  

Vi önskar att observera några samlingar som rör förskollärarens arbete. Vi kommer 
att dokumentera våra observationer genom inspelningar med videokamera. När vi 
observerar och filmar samlingen kan ert barn komma med i inspelningen, men det 
centrala i studien är att studera förskollärarens arbete.  

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna vilket gör att all information 
anonymiseras. Ingen information kommer att publiceras på ett sådant sätt att det går 
att identifiera ditt barn. Informationen som framkommer används enbart i samband 
med vårt examensarbete. 

Om du har vidare funderingar kring studien är du välkommen att kontakta oss. 

Med vänlig hälsning Nina och Linn 

Nina Puolakanaho, npo08001@student.mdh.se 

Linn Pärlfjärd, lpd08001@student.mdh.se 

 

Klipp här 

Jag har tagit del av informationen     

Jag ger mitt samtycke till att mitt barn eventuellt kommer att synas i 
videoinspelningen                                    

Jag ger inte mitt samtycke till att mitt barn eventuellt kommer att synas i 
videoinspelningen                                    

Signatur vårdnadshavare   Mitt barn heter 
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(Bilaga 2) Missivbrev till förskollärare 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna som läser 
lärarprogrammet med inriktning språk- och språkutveckling för de tidigare åren. Vi 
är nu inne på vår sista termin och som en avslutning på vår utbildning ska vi skriva 
en C-uppsats då vi valt att göra ett forskningsarbete om förskollärarens undervisning. 
Vi önskar att genomföra observationer i form av inspelningar med videokamera 
under en samling med efterkommande intervjuer som berör förskollärarens arbete.  

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna, vilket innebär att alla 
uppgifter behandlas anonymt, att ni deltar frivilligt i studien och att ni närsomhelst 
har rätt att avsluta er deltagande i studien. Informationen som framkommer används 
enbart i samband med vårt examensarbete.  

Vi önskar ditt deltagande som en värdefull del i vår studie. 

Om du har vidare funderingar kring studien är du välkommen att kontakta oss. 

 

Nina Puolakanaho, npo08001@student.mdh.se 

Linn Pärlfjärd, lpd08001@student.mdh.se 

 

Ni kan även kontakta vår handledare 

Håkan Landqvist 

Universitetslektor 

hakan.landqvist@mdh.se 

 

Med vänlig hälsning Nina och Linn 

  



 

 

38 

 

 

 

(Bilaga 3) Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för bakgrund som pedagog? 
2. Gav din utbildning kunskaper om barns tidiga språkutveckling? 
3. Fick du ta del av specifika metoder som anses språkutvecklande för barn i tidig 

ålder?  
- I så fall vilka? 
- Använder du metoderna i ditt yrke? 
 

4. Vilka är dina erfarenheter kring barns tidiga språkutveckling? 
5. Hur arbetar du medvetet med att främja barns språkutveckling? 
6. Använder du dig av några specifika språkutvecklande metoder i ditt arbete? 

- I så fall vilka? 
7. Varför arbetar du språkutvecklande på förskolan? 

 
8. Vad var syftet med samlingen som genomfördes idag? 

9. Knyter samlingen an till andra aktiviteter? 

10. Var samlingen utformad efter någon speciell metod eller något material? 
- Varför använder du dig av den metoden/det materialet? 
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(Bilaga 4) Observationsschema 

 

Observervationer  

Nedan följer underrubriker som under observationerna fungerar som ett stöd för 
syftet med undersökningen.  

 

 

� Händelseförlopp, handling i samlingen 

 

 

 

 

 

 

 

� Språkutvecklande begrepp 

 

 

 

 

 

 

 

� Språkutvecklande aktiviteter 
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� Språkutvecklande metoder 

 

 

 

 

 

 

� Barnens delaktighet 

 

 

 

 

 

 

 

� Allmänna händelser 

 


