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1 Inledning 

 

När barn börjar skolan funderar vi över vad språkutveckling är och tänker ofta på hur 

man gör som pedagog för att utveckla barnen som skribenter, talare, läsare och 

lyssnare under olika språkutvecklande perioder under barnens utveckling. Vi är 

medvetna om att den språkliga utvecklingen sker under skoltiden men även på 

många andra sätt, dvs. den sker inte bara under lektionerna utan på rasten, när man 

sitter med barnen under lunchen, när man är ute på en promenad, då man 

kommunicerar med barnen om allt som kan dyka upp just vid det tillfället. Barnen får 

tillfällen att utveckla ordförråd t.ex. när de säger ordet ”stor” och läraren kommer 

med flera ord som betyder ungefär samma sak, t.ex. ”väldigt”, ”jätte”, ”enorm”. Det är 

viktigt att barnen förstår de ord som man använder när man kommunicerar med 

dem. Med hjälp av pedagogen stimuleras barnen att förtydliga sina tankar så att man 

kan utveckla en dialog eftersom barnets ordförråd är en viktig aspekt av språk som 

utvecklas. Det är just därför jag vill veta mera om hur barn erövrar språkutvecklingen 

eftersom skolan är en språklig arbetsplats och språkanvändning sker hela tiden.  

Hur barnen utvecklar sitt språk beror på vilka tillfällen de får att använda språket för 

att det är viktigt att låta barnen pröva ordens betydelse genom egna erfarenheter. Att 

ge många rika möjligheter och metoder för barnen innebär att barnet kan 

uppmärksammas på språket. Det kan vara att barnen aktivt eller passivt deltar i 

skolans alla ämnen genom lärarledda lektioner vilket i sin tur leder till att vi måste 

tänka på hur det påverkar barnens språkliga utveckling. Det som är intressant att 

vara medvetna om som blivande lärare är hur språkinlärningen går till och vilken 

nivå elever befinner sig på för att kunna göra en bedömning av det bästa möjliga 

sättet att hjälpa barnen med deras lärande och tänkande vidare mot deras mål. 

Denna undersökning bygger på en önskan att förstå hur undervisningen går till 

vardags i skolan och att reflektera över min egen roll som lärare på framtiden och hur 

viktig jag är som ledare på när det gäller barnens tänkande och lärande för att ge dem 

rimliga möjligheter att få en bra och givande undervisning. Med tanke på dessa 

faktorer vill jag undersöka och försöka visa i mitt arbete hur några verksamma lärare 

förhåller sig till detta ämne eftersom det är barnens och pedagogens egna 
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erfarenheter och upplevelser som är den viktigaste grunden för utveckling av 

lärandet. 

 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att belysa ett par pedagogers arbetssätt för att hjälpa 

barnen i olika arbetssituationer att erövra språket i f-klass och upp till år 2. 

 De frågeställningar jag har valt att arbeta med är: 

 Vad gör pedagogen för att stärka och stimulera barnens språkutveckling? 

 Vilka språkutvecklande inslag har kommunikationen mellan pedagoger och 

barn vid samlingarna? 
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2 Bakgrund 

 

I detta avsnitt beskriver jag vad som står i styrdokument om språkutveckling. Sedan 

presenterar jag olika perspektiv på barns språkutveckling och kommunikation och 

ger en historisk bakgrund till synen på språkutveckling. 

2.1 Styrdokument 

Att förbereda eleverna inför det livslånga lärandet är en del av skolans uppgift och det 

är viktigt att utgå först från vad läroplanen skriver om hur varje elev ska beredas 

möjlighet att utveckla sitt sätt att lära. Ett av skolans mål är att ansvara för att 

eleverna ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt. Följande sägs om skolans uppdrag i läroplanen (Lgr11, s.9): 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.   

Den nya läroplanen som innehåller ”det centrala innehållet” är något helt nytt och 

ställer andra krav på skolan, lärarna och undervisningen. De nya, mer detaljerade 

kursplanerna med centralt innehåll för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 i grundskolan 

visar precis vad eleverna måste få ta del av i olika ämnen och i olika årskurser. När 

det gäller elevernas rättigheter innebär detta en garanterad trygghet och studiero 

samt tydligt fokus på kunskap. Alla elever har rätt till ledning och stimulans för sin 

utveckling. 

Läroplanen (Lgr11) slår fast att det är en viktig uppgift för pedagogen att tänka på 

elevernas olika förutsättningar och behov eftersom det finns olika vägar att nå målen; 

därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Pedagoger ska leda elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling när barnen börjar skolan med tanke på 

elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper.  
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2.2 Perspektiv på barns språkutveckling 

Arnqvist (1993) menar att barns utveckling kan studeras från olika perspektiv och 

varje perspektiv ger nya intressanta kunskaper. Men det betyder inte att de olika 

perspektiven ger den ”rätta” eller korrekta bilden av barns språkutveckling utan det 

är så att varje perspektiv eller varje beskrivning av barn ger en liten överblick av det 

vi betecknar som kunskap. När man studerar barns språkutveckling gör man 

indelning i olika aspekter som fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. Man 

talar även om språkutvecklingens strukturella, funktionella och pedagogiska 

aspekter. 

De olika perspektiven ger olika kunskaper om hur vi använder språket (Arnqvist 

1993: 21-23): 

Fonologi handlar om språkljud samt hur vi producerar dem. Språkljuden skiljer sig i 

olika språk, vilket gör att man har svårt att uppfatta alla olika nyanser. Det handlar 

om hur vi lär oss att skilja olika språkljud och även att forma de olika språkljuden. 

Semantik är ordens innebörd och mening och i det här fallet gäller det att barn i 

förskoleåldern och skolåren lär sig en mängd ord. 

Grammatik delas in i syntax (meningsbyggnad) då regler för ord sätts samman till 

meningsfulla satser och morfologi som handlar om språkets minsta betydelsebärande 

enheter. 

Pragmatik handlar om hur man använder språket, t.ex. hur man samtalar i dialog, 

att hålla sig till ämnet, tydlighet, mimik, gester och intonation. Det handlar även om 

de regler som styr kommunikationen mellan människor, t.ex. hur man hälsar och 

tackar. 

När man talar om den strukturella synvinkeln innebär detta att man undersöker hur 

barn erövrar det språkliga normsystemet (ord, grammatik, textmönster). När man 

talar om den funktionella aspekten fokuserar man på språkbruket, på de 

kommunikativa processerna som läsa, tala, skriva och verbalt tänkande samt även på 

attityder till sitt eget och andras språk. Den pedagogiska dimensionen innebär ett 

förklarande sociologiskt och pedagogiskt perspektiv. Det handlar om de pedagogiska 

omständigheter som gör att barnens språkutveckling främjas eller hindras. 
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2.3 Kommunikation 

Enligt Wedin (2011:24) består den kommunikativa kompetensen av organisatorisk 

och pragmatisk kompetens. Den organisatoriska består av grammatisk och textuell 

kompetens. I den grammatiska kompetensen ingår ordkunskap, kunskap om syntax, 

morfologi och fonologi. Textuell kompetens rör hela texter, både talade och skrivna, 

dvs. regler för hur språket organiseras så att budskapet blir begripligt för mottagaren; 

t.ex. kan det handla om hur man berättar en berättelse. Pragmatisk kompetens i 

kommunikationens betydelse är hur yttrande och texter relateras till användarnas 

kommunikativa mål (funktionell kompetens) och sammanhanget (sociolingvistisk 

kompetens). Den funktionella kompetensen är nära relaterad till kontexten och 

sociolingvistisk kompetens handlar om förmågan att producera eller tolka språk 

utifrån sammanhang och mottagare. 

Språkets primära roll är att förmedla budskap. Barn använder språket för att 

förmedla sina känslor, behov och attityder till omgivningen. Kommunikation kräver 

att det finns en sändare (talaren) och en mottagare (lyssnaren). När sändaren skapar 

och skickar sitt meddelande sker en inkodning och när mottagaren får och uppfattar 

meddelandet sker en avkodning.  Men man kan även kommunicera icke-verbalt som 

innebär olika typer av teckensystem, som teckenspråk med gester och skrift (Arnqvist 

1993:11). Kommunikation kräver kognitiva och språkliga färdigheter. Kognitiv 

färdighet är en förståelse av mottagarens eller lyssnarens perspektiv som barnet 

måste ha och språkligt måste barnet ha utvecklat en grammatik och ett ordförråd. Att 

delta i en dialog är en kognitivt och språkligt mycket krävande aktivitet. Genom att 

samtala och ge den hjälp barnen behöver för att föra dialogen vidare bidrar man till 

att den kommunikativa förmågan utvecklas (Arnqvist 1993:10–19).  

2.4 Språkutveckling  

Som Wedin påpekar (2011) sker en stark utveckling av språket under barnets första 

år och vid tidiga åldrar. Grunden för uttal och strukturer blir klara, men under hela 

livet fortsätter man att bygga ut språket, ordförråd och meningsbyggnaden. Det är 

viktigt att man utgår från att språkets primära roll är att förmedla budskap och att 

det är en central funktion mellan människor. Barn socialiseras att använda språk och 

språk har en unik betydelse för utbildning och skola. Det är två begreppspar som är 
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viktiga för språkinlärningen. Det första är kunskap och kontroll . Kunskapen syftar 

på vad eleverna har lärt sig av språket och kontrollen syftar på elevernas förmåga att 

hantera den kunskapen, dvs. eleverna har kontroll av flyt, läshastighet och ordförråd 

som de kan använda och förstå. Det andra begreppet är bas och utbyggnad; basen är 

färdigheter som alla infödda talare av ett språk behärskar (Einarsson 2009:92). Det 

är de delar av språket barn behärskar när de börjar skolan, dvs. uttal, 

meningsbyggnad, ordböjning och grundregler i språket, t.ex. att berätta en historia. 

Utbyggnaden är delar av språket som inlärarna tillägnar sig under skolåldern och 

senare i livet, när man ökar ordförrådet och använder språket i olika stilar. 

Det är viktigt att man medvetet arbetar med att utveckla barns språk inom olika 

kunskapsområden eftersom språkutveckling sker parallellt med kunskapsinlärning 

(se t.ex. Wedin 2011; Einarsson 2009). Barnen ska inte bara lära sig förstå och själva 

använda termer eller begrepp inom ämnesområdet utan de ska även förstå hur 

kunskapen formuleras språkligt. Wedin (2011) skriver vidare att språk och kunskap 

är kopplade till varandra, vilket innebär att undervisningen bör innehålla språkliga 

aspekter och på det sättet kopplas undervisningen till autentiskt innehåll. Det är 

ännu viktigare med ett språklig fokus i all undervisning när man har 

andraspråkselever i skolan. Det är viktigt att komma ihåg att alla delar i språket är 

betydelsefulla. Att lära sig läsa och skriva handlar inte bara om att tekniskt lära sig 

koda och avkoda text utan barn behöver vänja sig vid språk genom lärarens tal, 

skriven text och att själva få tillfälle att använda sig av det på en grundläggande nivå. 

En språkutvecklande undervisning innebär att barnen får arbeta med språket i 

naturliga situationer och att samtalet som arbetsform utvecklar språkförmågan. 

Skrivandet är också viktigt i en språkutvecklande undervisning, eftersom det 

arbetssättet ger barnen tillfälle att använda sitt språk inte bara i skrift utan också i tal 

och läsning vilket gör att språkförmågan också utvecklas, inte bara skrivförmågan. 

Genom att öka barnens erfarenheter ökar man också deras ordförråd och bygger upp 

tal-, skriv- och läsförmåga (Strömquist 1992:38). 

Ejeman & Molloy (2006) betonar att språkutvecklingen sker via språkanvändning 

och de grammatiska kunskaperna ska inte läsas in utan de ska växa fram under 

arbetsformerna. Barnen ska genom att uppleva, handla och formulera komma fram 

till insikt och förståelse. Det är den funktionella aspekten på språkutvecklingen som 
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betonas och att språkträningen ska bygga på barnens skriftliga och muntliga 

kommunikation. En god språkutveckling sker i varierade situationer genom det 

ordval, uttryck och meningsbyggnad som pedagogen använder sig av. 

  

2.5 Pedagogens betydelse för språkutveckling 

Wedin (2011) beskriver att pedagoger ska bygga på barnens tidigare erfarenheter och 

kunskaper; de ska inte ha förutfattade meningar om vad som är bra och vad som är 

dåligt. Pedagogen ska ta reda på barnens behärskning av dessa språkliga färdigheter 

och detta ska inte göras för att jämföra barnen med varandra utan som underlag för 

planering. Detta sker genom observationer, samtal, resultat på olika uppgifter och 

portfolio. När det gäller presentation av innehåll, är det viktigt att pedagogen har 

fokus på språkanvändning för att få innehållet presenterat konkret och på olika sätt 

med olika hjälpmedel ökar möjligheten till förståelse. 

Pedagogen ska se till att barnen inte bara lär sig ord, begrepp och termer som 

används för att utrycka kunskapen, utan barn behöver bli medvetna om på vilket sätt 

kunskapen brukar uttryckas, vilket i sin tur betyder att det behövs pedagoger som har 

goda ämneskunskaper även i de tidiga skolåren (Wedin 2011:40–41). Det är alltså 

betydelsefullt att barnen får rika möjligheter att möta det kunskapsrelaterade språket 

genom pedagogens informationssätt med olika medel. Bilder, illustrationer eller 

sättet att berätta stöttar och underlättar för barnet att bättre förstå undervisningen. 

Skoglund (1993) beskriver pedagogens uppgift att se, uppmuntra och stödja det som 

är bra hos barnen, inte att leta efter fel och inte bedöma barnen och därmed hindra 

barnen att känna sig trygga i sina roller. Pedagogen ska ha mål med sin undervisning 

och låta vägen dit vara öppen för barnen. Pedagogen ska (enligt Skoglund 1993:12 ): 

 Förmedla kunskap på ett stimulerande sätt, 

 Tillsammans med eleverna ställa frågor och söka lösningar, 

 Stödja elevernas sökande efter kunskap, 

 Lyssna och se vad eleverna visar och berättar, 



11 

 

 Hålla i strukturen utan att vara rädd för att det oväntade inträffar, 

 Sammanfatta och synliggöra det eleverna kommit fram till.  
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3 Metod och material 

I detta kapitel beskriver jag hur jag har samlat in och bearbetat mitt material. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Jag har valt att använda forskningsmetoden intervju i min undersökning vilket är den 

vanligaste metoden vid kvalitativa undersökningar.  Jag har använt den 

strukturerade intervjumetoden, vilket gjorde att jag hade förutbestämda och fasta 

frågor. Frågorna var vidare öppna såtillvida att de tillät olika typer av individuella 

svar. Stukát (2005:38) menar att intervjun ska vara så neutral som möjligt för att 

undvika alla andra ”färgade” svar med tanke på att svaren från de intervjuade 

personerna enkelt ska kunna jämföras med varandra. Jag har valt att spela in 

intervjuerna för att jag skulle kunna gå tillbaka och lyssna om och om igen på 

inspelningarna och detta gjorde att jag upptäckte nya saker varje gång jag lyssnade 

igen på inspelningarna. För att synliggöra och observera pedagogens sätt att 

stimulera barnen i undervisningen använde jag en videokamera. Att spela in 

pedagogerna hjälpte mig att observera de olika tillfällena mycket bättre och jag kunde 

se observationen om och om för att inte missa något som kunde vara relevant för min 

undersökning.  

 

Huvuduppgiften för den kvalitativa metoden är att tolka och förstå de resultat som 

framkommer. Jag ville inte generalisera, utan jag var intresserad av lärarens egna 

erfarenheter i sin egen undervisning och samtalet mellan pedagog och barn. Jag fick 

även en djupare förståelse i undersökningen genom att praktiskt delta i 

undervisningen (Stukát 2005:31).  

 

3.2 Materialinsamling 

Jag har gjort intervjuerna i en skola i Mellansverige. Jag har intervjuat fyra 

pedagoger som undervisade i F-klass, år 1 och 2. Deltagarna som ingick i intervjuarna 

informerades muntligt i god tid. De har jobbat som lärare mellan 25 och 40 år med 

olika åldersgrupper. Jag har valt de informanterna för att jag vill få en spridning på 
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olika ämnen för att täcka in olika perspektiv på språkutveckling. Intervjun fick äga 

rum efter skoltid och i samma lokal som lektionerna hölls i, alltså i lärarens ordinarie 

klassrum och det tog ca 25 minuter. Intervjun spelades in med en 

bandspelare/ljudinspelare eftersom ljudinspelning ger bra data när man sedan ska 

skriva resultatet. Jag kunde gå tillbaka och lyssna på inspelningarna flera gånger, 

vilket gjorde att situationen var färsk under hela processen.  Intervjufrågorna var 

kopplade till huvudfrågan i syftet med denna uppsats. 

Jag gjorde även tre olika undervisningsvideoinspelningar och varje inspelning var ca 

30 minuter.  Ljudinspelningarna och videoinspelningarna är tillräckligt bra 

informationskällor för min egen del eftersom jag kan lyssna och titta på 

videoinspelningarna om och om igen för att vara säker på den analys som jag har 

gjort. Genom videoinspelningar kan jag se samspelet mellan pedagogen och eleverna.  

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Jag har använt förutbestämda intervjufrågor till pedagogerna och för att öka 

noggrannheten på min undersökning använde jag en ljudinspelare. Jag har lyssnat 

flera gånger och noga på inspelningarna för att öka reliabiliteten (Stukát 2005:125). 

Bland annat därför anser jag att min studie uppfyller kraven på reliabilitet. 

 Ett annat sätt som jag har gjort för att öka reliabilitet är att delta i lektionerna för att 

se hur bra mätinstrument jag har haft och det gjorde att jag kunde få en klar bild och 

kunde koppla teorin till verkligheten. Men det har varit mycket tidskrävande 

eftersom det handlade om att lyssna flera gånger på ljud- och videoinspelningarna 

(Stukát 2005:126). Jag har använt mig av videoobservationer för att se barnens och 

pedagogernas samspel med varandra om vad och hur de gör för att få barnen 

delaktiga under lektionerna. Genom att använda videokameran kunde jag registrera 

hela processen och reliabiliteten kan anses vara hög eftersom jag kunde se 

observationerna om och om igen.  

Det kan diskuteras på vilket sätt kameran har påverkat pedagogerna och barnen 

under inspelningstiden då deltagarna kunde handla annorlunda än annars. Detta kan 

ha påverkat validiteten men jag anser att barnen inte påverkas av videokameran 
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eftersom de inte syns mycket och fokus ligger på pedagogerna. Man kunde se att 

pedagogerna kände en viss stress när videokameran var på; det märktes till exempel 

genom deras agerande när barnen frågade om de fick gå ut och dricka vatten eller 

pratade om något som hade hänt under rasten osv., och sådana delar har jag inte 

tagit hänsyn till i min analys. Jag tog bort även vissa delar i ljudinspelningarna som 

inte var relevanta för min undersökning. Detta var t.ex. svar som inte handlade om 

mina intervjufrågor (se bilaga) för att det var lätt att prata om något annat istället att 

förhålla sig till huvudfrågan.     

 

3.4 Etik 

När undersökningen genomförs ska de deltagande personernas identiteter skyddas 

och deltagarna informeras om studiens syfte (Stukát 2005:131). Den information som 

samlats in får endast användas för forskningsändamål. Jag har även meddelat och 

frågat pedagogerna muntligt för att kunna spela in intervjun. Pedagogerna 

informerade föräldrarna om videoinspelningen genom ett veckobrev eftersom fokus 

på inspelningarna var pedagogen, dvs. jag har använt kameran för att spela in 

pedagogen, medan barnen satt med ryggen mot kameran.   

Innan jag började genomföra intervjuerna informerade jag de medverkande 

pedagogerna om undersökningens syfte för att de skulle vilja delta och medverka 

under studien. Deltagarna blev även informerade om att datainsamlingen skulle 

användas enbart i uppsatsen. Jag ger inte heller någon information om namn eller 

kön på deltagarna som jag har intervjuat utan presenterar dem som pedagog.  
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4 Resultat 

I resultatet redovisas analys av videoinspelningar och av intervjuer. 

4.1 Intervjuer 

Pedagog 1 

Pedagogen beskriver att man som pedagog påverkar all undervisning och att 

relationen mellan pedagog och barn är väldigt viktig.  

Jag måste se varje individ var för sig och undervisning ska ske på elevens nivå, 

det är många aspekter jag måste tänka på och ta med i undervisningen. Jag 

jobbar på olika sätt med olika grupper, en dag kan se väldigt olika ut. Det kan 

vara högläsning, samtal, en text eller skönlitteratur. Barnen jobbar med sagor 

och återberättar dem och spelar spel eftersom det hjälper barnen att lära sig 

många verb, ordlekar och sammansatta ord. Barnen får också fritt skrivande 

och bokstavslådor beroende på var de befinner sig, jag använder även olika 

dockor till att läsa böcker. Ibland bakar barnen och då lär de sig att läsa ett 

recept eftersom det är inte bara läromedel utan det kan vara många olika saker 

då de lär sig matematiska begrepp. 

Intervjun visar att enligt pedagogen är det viktigt att tänka på hur man lägger upp 

undervisningen i klassrummet eftersom det är pedagogen som spelar en viktig roll i 

undervisningen. Pedagogen menar vidare att man ska ge utrymme för olika 

kunskapsformer till barnen för att de ska utveckla olika kunskaper som är 

nödvändiga i vardagen och uppleva känslor och stämningar så som dans, bild och 

drama. När man läser böcker, tidningar eller roar sig med olika språklekar leder det 

till att man underlättar för barnen med läsinlärningen och språkutvecklingen då man 

hjälps åt med nya ord och meningsbyggnader.  

 

Pedagog 2 

Pedagogen menar att barnens språkutveckling sker via språkanvändning och att 

barnen utifrån sina egna erfarenheter bygger upp kunskap om hur språket fungerar i 

samspel med andra människor. Barnen får information om språket genom att lyssna 

och det effektivaste sättet att utveckla språkanvändningen är i skolan. Pedagogen 



16 

 

beskriver vidare att språkanvändningen sker i alla ämnen genom att eleven deltar 

aktivt och passivt i lärarledda lektioner.   

Hur barnen kommer att utveckla sitt språk beror på hur de ges tillfälle att 

använda språket t.ex. när de läser läroböcker, skriver enskilda arbeten och när 

de talar och tänker eftersom dessa faktorer griper in i barnens språkutveckling 

För att barnen ska komma igång arbetar jag utifrån bilder, texter och sedan 

låter jag barnen tänka, skriva, rita och läsa eftersom barnen får på detta sätt 

utrycka sig både i tal och skrift.  

Resultatet visar att pedagog 2 tycker att genom att läsa, skriva och samtala utvecklar 

barnen möjligheter att utveckla språklig förmåga och får självförtroende. Att prata 

med barnen gör att de lär sig nya ord som utvecklar deras ordförråd och detta kan 

man göra även om vad man har gjort under dagen eftersom det är också en förståelse 

av kunskap och på detta sätt utvecklar man barnens språkutveckling för att alla små 

detaljer som barn möter i vardagslivet påverkar deras språkutveckling. Pedagogen 

säger vidare att motivation också är viktig, det gäller att hitta nya vägar och prova 

andra grejer för att motivera barnen. Pedagogen måste reflektera över de olika 

typerna av skrivande och läsande så att barnen får möjlighet att prova de olika 

variationerna.  

 

Pedagog 3 

Pedagogen menar som andra pedagoger som jag har intervjuat att tala, skriva, läsa 

och lyssna är viktigt för att det handlar om kommunikation. Man måste 

kommunicera med andra människor eftersom språk handlar om kommunikation 

vilket gör att man sätter ord på egna tankar. Det handlar om att vara med andra 

eftersom tillsammans med andra lär man sig språk. Det gäller att ta tillvara på alla 

tillfällen och alla stunder under en undervisningsdag.  

Barnen ska våga prata med andra även göra fel. Barnen ska på det sättet känna 

sig trygga eftersom man lär sig av sina misstag. Om varje individ känner sig 

sedd och uppmuntrad för sitt lärande stärks deras självförtroende.  
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Vidare under samtalet menar pedagogen att varje barn har sin tid, sin gång med 

utvecklingskurva och all redskap runt om kring som man kan utnyttja är viktigt, detta 

kan vara t.ex. tavlan, boken, samlingar, när man promenerar, när man leker, datorn, 

pennan i barnens texter och även kamraten är ett bra redskap som man kan använda 

i barnens utveckling.  

Barnens texter är viktiga för att se på deras utveckling, att ta alla tillfällen 

när man pratar med barnen. Till exempel på en högläsning stannar man 

upp och pratar om ord och deras betydelse så att de reflekterar över det 

ordet.  

Pedagogen beskriver att man ska ha ögonkontakt med barnen och ska vara positiv 

mot dem och lyssna till barnen när man samtalar. För att utvecklas behöver barnen 

vistas i en tillåtande, stimulerande miljö och den miljön ska vara synlig och tydlig. 

 

Pedagog 4 

Pedagog 4 menar att all språklig stimulering är viktigt, pedagogen ska locka fram 

barnen med ett lekfullt sätt så som rim och ramsor och öppna barnens sinne med 

hjälp av litteratur. När det gäller att förklara ett ord ska man göra det helst med 

föremål eller praktiskt med andra ord och om det inte går att förklara spelar man 

teater, ritar en bild och kanske försöker förklara motsatsen till det ordet. Pedagogen 

beskriver vidare: 

Att hitta variation på uppgifterna, vid datorn med t.ex. Lexia, Minneslek, 

Talsyntes och även lyssna till en saga med hörlurar på, där målet är att kunna 

vara koncentrerad i upp till 15 minuter. Sedan behöver man hela tiden kolla upp 

och stötta, berömma och utvärdera. När det gäller läsning är det mycket bra om 

man får med läsläxa till hemmet, tre böcker per gång. Läsa varje dag i skolan för 

någon vuxen (intensivläsning). Vid skrivning kan man arbeta med att klippa 

sönder meningar, lägga dem i rätt ordning med mellanrum och sedan skriva av, 

titta på bilder och lägga ord med lösa bokstäver, sedan skriva av. 

Pedagogen beskriver att det är barnens egna upplevelser och erfarenheter som är 

språkets viktigaste grund. Barn lär sig genom att lyssna, samtala och fråga andra 
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vuxna. Man uppfattar här att vi pedagoger måste vänja barnen vid böcker, sagor, rim 

och ramsor eftersom dessa har stora fördelar i barnens språkutveckling. En annan 

viktig sak är att pedagoger ska uppmuntra barnen så att de får uppleva att deras lekar 

och sysselsättningar är viktiga men vi pedagoger måste tänka på att variera lekarna så 

att barnen leker sig in i språket utan att få en känsla av upprepning. Pedagogen 

menar att man ska utnyttja hela dagen, dvs. det handlar inte bara om att undervisa 

barnen på lektionerna utan även på rasten, lunchen eller på promenaden då man ska 

göra kanske ett besök någonstans. Man ska ta tillfällen som kommer och överföra 

olika kunskap, t.ex. på lunchen prata om kost eller på promenaden prata om olika 

växter som man möter på vägen. Det gäller att ta alla tillfällen och överföra det man 

vill till barnen och på det sättet lär sig barnen olika saker utan att de märker något. 

Pedagogen menar att genom att prata lär sig barnen att använda språket och det är 

viktigt för barnens centrala utveckling eftersom det är deras socialisation. Barnen 

lagrar information från situationer som de deltar i och anpassar sig till andra 

situationer. 

 

4.2 Inspelningar 

Klass 1 

Klassen består av 13 elever i årskurs 2. Barnen samlas i en ring och har undervisning i 

matematik. Barnen pratar med varandra ofta och det blir okoncentration.  Pedagogen 

ger information och går igenom det arbete som ska göras med exempel. Alla barn får 

varsitt urklippt långt och smalt papper som kallas för talramsa. Barnen får skriva ett 

tal som de får från läraren. 

Pedagogen säger: 

- Skriv talet 567 och gör det sedan till ett tiotal 

Barnen skriver först talet 567 på talramsan och viker sedan papperet så att det blir 

tiotal, t.ex. 56 eller 67 och det talet som de får fram skiljer sig från varandra beroende 

på vilket tal som barnen har vikt. 

Barnens svar: 
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- 56 eller 67  

Barnen reflekterar över sina upplevelser och handlingar under arbetet både muntligt 

och praktiskt. Genom att bilda nya siffror och berätta om vad man har för resultat 

kommer barnen fram till olika uttrycksätt och här spelar pedagogen en stor roll. 

Pedagogen hjälper barnen med att bilda nya ord som barnen inte kan uttrycka, t.ex. 

när barnen jobbar med minus (-) frågar läraren vad som händer när det är minus. 

Barnen säger att man tar bort saker, när man äter, tappar osv. Läraren fortsätter 

sedan med andra ord som kan ha samma betydelse 

- När den minskar och att man kallar den för subtraktion.  

Efter inspelningen ser man att vi kan göra undervisningen på ett lekfullt sätt så att 

barnen inte uppfattar matematiken endast som att skriva siffror och ställa upp 

beräkningar så att barnen upptäcker att matematikundervisningen är något annat än 

att ge rätt svar på uppgifter de får och på detta sätt ser man att undervisningen blir 

givande eftersom pedagogen väljer att variera arbetsformer med olika metoder.  

Pedagogen beskriver efter videoinspelningen att det blir först en motorisk träning när 

barnen får forma ett tal på talramsan beroende på vilket tal läraren vill att de ska 

skriva. Det är även bildminne som barnen tränar när de ser talen som en enskild 

siffra. I detta arbetssätt jobbar läraren med hela klassen på ett laborativt sätt för att 

uppnå målen. Pedagogen menar vidare att i den språkliga matematikundervisningen 

har pedagogen något annorlunda roll än den traditionella för att pedagogen ser till att 

alla barn är koncentrerade på stoffet. I den laborativa arbetsformen stimulerar man 

barnen till en större språkligt aktivitet och även till en social språklig träning.  

Pedagogen beskriver vidare att det är mycket stor spännvidd när det gäller barnens 

kunnande i matematik i de tidiga åldrarna och att pedagoger måste försöka hitta 

utgångspunkten i barns erfarenheter, genom att ge de nya upplevelser som bidrar till 

deras nyfikenhet och lust att lära. Pedagogen menar att för att barnen ska finna 

mening i matematiken måste de erfara och uppleva den på olika sätt. Barnen får 

möjlighet att möta och reflektera över likheter och skillnader som de arbetar med i 

matematikundervisningen och på detta sätt ser eleverna olika former av arbete, 

storlek, antal och skriva siffror i olika sammanhang.  
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Klass 2 

Det är 11 barn i klassen och engelskundervisning. Det är blandad barngrupp i år 1 och 

2. Barnen sitter i en ring och läraren sitter med barnen i ringen. Det är en lugn och 

tyst klassrumsmiljö. Pedagogen har bilderböcker i undervisningen och använder även 

en fingerdocka som inte kan prata svenska vilket leder till att barnen svarar på 

frågorna på engelska när de pratar med fingerdockan. Barnen får höra en enkel bok 

med många enstaka ord med bilder som visar betydelsen hos orden. Pedagogen 

arbetar även med siffror, färg, bilder och enkla meningar på engelska. När pedagogen 

vill att barnen ska samtala använder man rim och ramsor som barnen tycker om: 

Rickety, tickety look at me  

How many fingers do you see? 

Pedagogen säger/lär ut enkla meningar: 

 What is your name?/ my name is 

 Which color do you see? 

I det här klassrummet ser man att pedagogen vill att barnen ska våga och vilja prova 

det nya språket på ett lekfullt sätt. Pedagogen lockar barnen genom att använda en 

fingerdocka och att det fungerar ser man tydligt på barnens reaktion då de glömmer 

läraren och pratar med den. Barnen lär sig ord genom att använda bilder och man 

varierar sättet att arbeta med orden under tiden undervisningen varar. Det är mycket 

repetition man gör för att det nya ordet ska läras in. Man börjar med att titta på 

bilder och säger deras namn i början av lektionen, men man kan använda bilder även 

i mitten eller i slutet av lektionen. Pedagogen börjar med att säga ett ord som barnen 

har jobbat med på engelska och låter barnen svara på svenska med hjälp av bilder. 

Under inspelningarna ser man att om barn ägnar en liten stund åt språklekar klarar 

de sig bättre i skolan. Pedagoger som jag har intervjuat har också betonat lekens 

betydelse i lektionerna, eftersom de påpekar att det är tillsammans med andra man 

lär sig språket. Det underlättar enligt dem språkinlärningen och leder till språklig 

medvetenhet. En annan viktig faktor med språkinlärningen är att ge barnen tid och 

hjälpa dem med lämpligt material. I detta sammanhang var fingerdockan  intressant 
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eftersom den fångade upp barnens intresse och troligen stimulerade deras 

språkutveckling. Man kunde se tydligt att barnen koncentrerade sig och hade roligt 

medan de lärde sig ett nytt ord och försökte bygga meningar tillsammans med 

fingerdockan. 

 

Klass 3 

Det är en F-klass som består av 23 barn. Undervisningen sker i helklass, barnen sitter 

i en ring och jobbar med hel mening. Pedagogen gör en kort introduktion och en 

repetition av undervisningen. Barnen var intresserade av ämnet och var bekanta med 

det eftersom de tidigare hade jobbat med det. Pedagogen tar fram en stor låda som de 

kallar för den hemliga kistan, sedan tar man ett stort och långt papper ur kistan som 

det står en hel mening på. Barnen tillsammans med pedagogen läser det som står på 

papperet. Det är ett förberett material som pedagogen har gjort långt innan 

lektionen.   

Pedagogen säger till ett barn: 

- Kan du försöka klippa den här meningen så att det blir fyra ord. 

MARIA SOVER PÅ SOFFAN 

 

Pedagogen menar att syftet med undervisningen är att barnen ska träna på hur en 

mening är uppbyggd. Barnen får sedan klippa de meningarna som de jobbar med så 

att det blir enstaka ord, men sedan bygger man ihop de orden igen till nya meningar. 

Barnen får även själva försöka säga meningar. 

Vidare beskriver pedagogen att i detta sammanhang får barnen se, höra och försöka 

läsa meningen för att det ska fastna bättre eftersom pedagogen menar att det gör att 

barnen lär sig praktiskt istället för att bara gå igenom det. För att barnen ska 

utvecklas med läs- och skrivinlärningen behöver de introduceras genom bokstäver, 

stavelser och meningar, och därför är det viktigt att man jobbar med olika metoder. 

Man kunde se på barnen att de hade roligt när de jobbade med det sättet, då de 
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klippte meningar till ord och sedan försökte själva göra meningar istället för att bara 

sitta på sina platser och titta på tavlan och sedan försöka skriva det som läraren 

skriver.  

4.3 Resultatsammanfattning 

Intervjuerna visar att pedagogerna är eniga om att man ska ta reda på vad barnen kan 

och att man ska bygga på barnens starka sidor. Pedagogerna menar vidare att barn är 

nyfikna att prova på det som är nytt och får glädje när de lyckas och stärks i sin 

självuppfattning. Barn behöver olika lång tid och med hjälp av läraren bygger barnen 

upp en förförståelse och helhetsupplevelse på förhand av det som ska läras. 

Pedagogerna beskriver vidare att det är viktigt att ge tid och möjligheter till barnen 

när man förmedlar ord och begrepp samt öka deras passiva och aktiva ordförråd. 

Detta ska i första hand läras in i det sammanhang i undervisningen, där det hör 

hemma och med konkreta saker som kan upplevas med flera sinnen. Det är viktigt att 

förklara ord och begrepp för barnen innan de stöter på dem i en text. men den 

allmänna språkutvecklingen sker bäst i samspel med andra. 

Resultatet av intervjuerna och observationerna visar att pedagogen är eniga om att 

skapa ett avspänt klimat för att barnet ska våga tala och pröva sig fram till nya saker. 

Pedagogerna menar att läraren måste ha en långsiktig planering över hur de ska 

arbeta med barn. Pedagogen måste också ta hänsyn till att barn lär sig på olika sätt 

och har olika personligheter och olika inlärningsstrategier. Pedagogerna beskriver 

vidare att man ska tala till allt man gör till barnen eftersom det är viktigt att höra 

orden i många olika situationer. För att orden ska bli begrepp måste de upplevas och 

ha en funktion i de olika situationerna.  
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5 Diskussion 

Det här kapitlet består av två delar. Resultatdiskussionen består av diskussion om 

resultat i jämförelse med forskningsbakgrund och studiens frågeställningar.   

Metoddiskussionen tar upp vad som har påverkat mitt resultat.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Mina två frågeställningar var. 

Vad gör pedagogen för att stärka och stimulera barnens språkutveckling? 

Vilka språkutvecklande inslag har kommunikationen mellan pedagoger och barn 

vid samlingarna? 

 

De informanter som jag hade i min undersökning besvarar frågan om vad pedagoger 

gör för att stärka och stimulera barnens språkutveckling i undervisningen med att ge 

en samstämmig bild av hur språkutveckling sker. Pedagogerna syftar på ordkunskap, 

kommunikation och barnens skriftliga produktion och de menar att detta ger barnen 

insikt om sin språkutveckling. Vidare beskriver pedagogerna att användning av olika 

metoder inom språkutveckling bör ske utifrån barnens färdigheter och ålder för att 

hitta inlärningsvägar som bygger på barnens naturliga motivation. Det handlar om 

att få barnen att känna sig trygga med att använda språket. Man måste fokusera på 

elevernas vilja att våga använda språket på ett bra sätt. Det finns många olika barn, 

t.ex. aggressiva, tysta eller mycket kunniga och även barn som inte förstår det man 

vill förmedla. Skoglund (1993) beskriver också att pedagogen ska uppmuntra och 

stödja det som är bra hos barnen, inte leta efter fel och inte bedöma barnen utifrån 

vad barnet kan klara av och inte kan för att inte hindra barnen att känna sig trygga. 

Man måste skapa ett avspänt klimat mellan barn och vuxna och mellan barn och 

barn. Barnet ska våga tala och pröva sig fram. Pedagoger måste också ta hänsyn till 

att barn lär sig på olika sätt och har olika personligheter och olika 
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inlärningsstrategier. Man ska tala till allt man gör till barnen så att de förstår det man 

vill förmedla till dem.  

Därför tycker jag att det är viktigt att hjälpa barnen med koncentration för att barnet 

ska kunna hämta kunskaper och koppla saker till varandra. Pedagogen ska ha 

ordning för att kunna gå vidare mot målen och man ska ha en viss ordning så att man 

har planerat sitt arbete. Efter att ha intervjuat olika lärare fick jag en klar bild av att vi 

pedagoger ska förstå först hur viktiga vi själva är för att barnets ska utvecklas. Hur vi 

förhåller oss till barnet, dvs. hur vi talar med barnet, kan vara avgörande för hur 

barnet tar till sig nya kunskaper. 

Resultatet av intervjuerna visade att även den fysiska miljön är mycket viktig. Man 

ska tänka på hur man möblerar och hur man inreder klassrummet eftersom det 

pedagogiska rummet spelar stor roll i barnens koncentration. Ordningen är mycket 

viktig och det spelar inte någon roll vilken ålder man jobbar med. Barnen ska ha 

tillgång till material i klassen och allting ska vara i ordning. Pedagogerna som ingick i 

min intervju tyckte att man ska inte hänga upp allt för mycket eftersom det kan göra 

så att vissa elever kan ha svårt med koncentrationen. Även i Lgr11 beskrivs att det är 

en viktig uppgift för pedagogen att tänka på elevernas olika förutsättningar och behov 

eftersom miljön påverkar alla medvetet eller omedvetet. Därför tycker pedagogerna 

att man ska ha struktur och organisation inom verksamheten och i arbetslagen. 

Pedagogerna menar att man ska stödja och diskutera med varandra om vilka metoder 

man kan använda och hur ska man göra för att det ska fungera bra både för eleverna 

och pedagogerna. 

När det gäller min andra fråga om vilka språkutvecklande inslag kommunikationen 

mellan pedagoger och barn har vid samlingarna visade resultatet av intervjuerna med 

pedagogerna att kommunikationen också är viktig och att pedagogen ska hjälpa 

barnen att kommunicera och utveckla deras ordförråd. Man ska repetera det man har 

lärt tidigare till barnen för att vara exakt, och man ska även hjälpa barnen med 

konkreta bilder så att barnen kommunicerar genom att se bilder. En 

språkutvecklande undervisning innebär att barnen får arbeta med språket i naturliga 

situationer och genom att se höra, lukta, smaka och känna får barnen 

sinnesupplevelser hos föremål i sin omvärld. Enligt Ahlberg (2009) handlar 

kommunikation om informationsöverföring och olika former av samspel, interaktion 
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och ömsesidighet. I skolan kommunicerar och interagerar barn i olika åldrar, lärare 

och andra vuxna i en mängd olika språkliga och sociala sammanhang i den dagliga 

verksamheten. Genom att samtala med barn och ge det stödet de behöver för att föra 

dialogen vidare bidrar man till att barnens förmåga att kommunicera utvecklas. 

Därför är det viktigt att som pedagog erbjuda eleverna tillfällen att utbyta 

erfarenheter av tankar i tal i olika situationer och inom olika ämnesområden för att 

bygga kunskap tillsammans med barnen.  

När vi studerar språkutvecklingen innebär det att vi undersöker hur barnet erövrar 

det språkliga systemet i grammatik, ord, textmönster och också att läsa, tala och 

skriva. Pedagogen ska medvetet arbeta inom olika ämnesområden för att utveckla 

barnens språk och förklara ord och begrepp innan de möter orden i en text. När 

barnen använder ordet i tal och skrift visar det sig att de kan dess uttal, stavning, 

grammatiska egenskaper, betydelse och användning (Ejeman & Molloy 2006). 

 

5.2 Metoddiskussion 

Jag genomförde intervjuer med öppna frågor (bilaga 1) för att pedagogerna inte 

skulle känna sig tvungna att ge fasta svar på mina frågor. Jag tycker att genom att 

ställa följdfrågor stärkte jag min uppfattning om pedagogernas syn på 

språkutveckling eftersom de svar jag fick visade på att pedagogerna svarat nästan 

likadant på alla frågorna och det gjorde att jag kunde koppla alla svaren till varandra.  

Det enda som var lite svårt för mig var att styra intervjuerna. Jag hade förutbestämda 

frågor som var kopplade till syftet med arbetet och ville få exakta svar. Men det kunde 

ibland hända att vissa pedagoger kunde börja prata om andra saker som också var 

bra att veta men som inte hade någon större betydelse just för min undersökning. 

Förutom detta hade jag även korta samtal med pedagogerna före och efter 

intervjuerna för att jag ville få en bredare bild av det hela. 

När det gäller observationer av videoinspelningarna utgör det en mycket viktig del av 

det datamaterial jag har använt mig av eftersom jag var intresserad av pedagogens 

sätt att arbeta med språkutvecklingen och kommunikationen mellan pedagog och 

barn som inlärningsredskap. Videoinspelningarna har gett mig mycket bra insikt om 



26 

 

samspelet mellan barn och pedagogen. Analysen av videoinspelningarna visade sig 

dock vara tämligen tidskrävande.  

Genom att använda ljudinspelningar och videoinspelningar i min undersökning, har 

jag fått de svar som var nödvändiga för min undersökning eftersom jag kunde se och 

koppla ihop intervjuer med videoinspelningarna för att de svar som jag har fått från 

pedagogerna är det samma resultat som jag ser på videoinspelningarna. Men det 

negativa var med detta att pedagogerna var annorlunda när jag skulle spela in dem på 

video. Jag gjorde först videoinspelningarna och jag kunde tydligt se att de sakerna 

som pedagogerna gjorde var medvetet, dvs. de var inte naturliga utan de gjorde saker 

som var extra och detta visade de tydligt med sitt kroppsspråk. Men jag tycker att de 

var mer naturliga på intervjuerna. Jag har även sett dessa pedagoger i deras ordinarie 

klassrum när de hade lektioner och där kunde man inte se något under hela lektionen 

utan de var mycket naturliga. Men när jag skulle filma pedagogerna blev de andra 

personer än vad de var innan. Jag förstår inte riktigt varför det blev så stor skillnad, 

eftersom den enda skillnaden var att jag hade en kamera med mig och satt längst bak 

i klassrummet utan att störa dem. Jag tror att kameran påverkade för att det var 

något som jag skulle kunna titta på hur många gånger som helst men det var inte så 

under lektionerna. Man kunde kanske glömma bort allt efter lektionen och det 

spelade inte så stor roll för pedagogerna men nu hade jag ett material som jag kunde 

se om och om igen. Efter varje inspelning sa alla pedagoger att det var jobbigt att bli 

filmade fast de visste att det var bara jag som skulle se på filmen. Jag tror att detta 

har medför konsekvenser för undersökningen eftersom pedagogerna inte var 

naturliga som de brukade vara och detta gjorde att jag hade svårt och se den verkliga 

och naturliga kontakten mellan pedagog och barn på videoinspelningarna.    
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6 Avslutning 

Pedagogen har den viktigaste rollen i barnens språkutveckling, det handlar om 

ledarskap och förmedling. För att barnen ska lyckas bra med språkutveckling måste 

vi pedagoger skapa lämpligt material och olika arbetsformer för att kunna intressera 

och stimulera barnen i deras utveckling. Pedagoger ska ha stark syn på sin inlärning 

och kunskap och de måste vara medvetna om relationen till de undervisningsformer 

de väljer att använda i olika situationer.  

Den här undersökningen gjorde jag för att jag tyckte att det fanns för lite forskning 

om skolevers språkutveckling om man jämför med forskning om förskolebarns 

språkutveckling. Man har studerat språkutvecklingen hos de yngre barnen rätt så 

mycket både praktiskt och teoretiskt. Men det finns fortfarande inte tillräckligt 

mycket forskning när det gäller de äldre barnen. Det man framför allt saknar är 

detaljerade och genomtänkta undersökningar av hur individer utvecklas som 

skribenter, talare, läsare och lyssnare under skolåren så att vi tydligt kan veta vad de 

kan och inte kan. En sådan undersökningsprofil skulle ha gjort det lättare för 

pedagoger att se var barnen befinner sig i utvecklingen. 

Jag skulle vilja göra en mycket bredare och avancerad undersökning om barnens 

språkutveckling och vilka metoder som är mer språkstimulerande än den andra. En 

annan fråga som dyker upp och leder till en ytterligare forskningsfråga, är i vilken 

utsträckning pedagogernas handlingar har betydelse för elevernas delaktighet och 

lärande i skolan. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

1. Hur arbetar du med barnets språkutvecklig? 

 

-  Varför tror du att det är viktigt att arbeta på det sättet? 

 

2. Vad har du för syn på språklig stimulering? 

 

 

3. Vad är det för redskap tycker du viktigaste för dig att använda för barnens 

språkutveckling? 

 

- T.ex.  använder du något speciellt material/ metod som du använder? 

 

 

4. Vad är en god lärandemiljö för dig som är pedagog? 

 

-  Hur skapar du en god lärandemiljö? 

 

5. Hur anser du att barn utvecklar sitt språk bäst? Varför? 


