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Syftet med studien var att undersöka hur lärare i förskolan beskriver sitt arbete med 
att stödja barns språkutveckling. När det handlar om att förebygga läs- och 
skrivsvårigheter hos barn ligger stor vikt i att aktiviteter och miljö är stimulerande på 
ett språkligt plan. Därför frågade vi oss hur det egentligen såg ut i förskolan. Vi valde 
att använda semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod i denna 
kvalitativa studie. Det var tio lärare som deltog i studien. Resultatet visade att det 
fanns fem kategorier av språkstimulerande arbetssätt, vilka var lärarstyrd 
kommunikation, vardagskommunikation, samt auditiv, visuell och estetisk 
kommunikation. Vi uppfattade samling och högläsning som frekvent använda 
aktiviteter. De intervjuade lärarnas beskrivningar var samstämmiga i hög grad, där 
miljöns utformning var en betydande faktor. Det var vanligt att väggarna dekorerades 
med bilder och texter, samt att böcker och pyssel placeras på barnens nivå. Allt detta 
för att genom olika sätt stimulera barns språkutveckling. 

 

______________________________________________                                               
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1 Inledning 
 
I läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2011) står det att: 
  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen. (Lpfö98, rev.2010, s.6) 

 
Utifrån detta citat fördes våra tankar till hur det egentligen fungerar i förskolan. Vi 
uppfattar det som viktigt att tidigt i barns liv stimulera dem till att bli nyfikna på och 
utveckla sitt språk, för att de senare i livet inte ska utveckla läs- och skrivsvårigheter. 
Elbro (2004) menar att ett bra sätt att förebygga läs- och skrivsvårigheter är att 
använda språkstimulerande arbetssätt. Vi kommer i denna studie undersöka hur 
lärare beskriver att de arbetar språkstimulerande för att utveckla barns språk. 
Läroplan för förskolan (2011) framhåller att förskolan ska sträva efter att alla barn 
ska få chans att utveckla ett varierat språk samt att de ska ges möjligheten till att 
utveckla intresse för skriftspråket med dess symboler och funktioner. Vi finner ett 
stort intresse att redan i förskolan arbeta språkstimulerande och stödja alla barn och 
vill därför få en större förståelse för vilka språkstimulerande arbetssätt som används 
idag. Bakgrunden till valet var att en av oss fick diagnosen dyslexi sent i livet och 
detta påverkade skolgången negativt. Detta är något som vi anser inte bör ske för 
barn. Vi vill därför lyfta fram vikten av att redan i förskolan arbeta språkstimulerande 
för att barn inte ska behöva få en jobbig och negativ skolgång. Vi uppfattar att det är 
lättare att utbilda ett barn än att reparera en vuxen. 
 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med att stödja 
barns språkutveckling i förskolan. 

1.2 Forskningsfrågor 
 
Vilka språkstimulerande arbetssätt använder lärare i förskolan och vilka arbetssätt är 
mest använda? 
Hur beskriver lärare språkmiljön i förskolan? 
 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Språkstimulans:  
Med språkstimulans menar vi det som gör att barn finner lust, nyfikenhet och vilja till 
att lära sig språkets alla delar. 
 
Lärare:  
Vi har valt att använda oss av begreppsdefinitionen lärare för alla som verkar inom 
förskolans och skolans verksamhet. Detta valde vi för att förenkla skrivandet och 
läsandet, istället för att skriva förskollärare samt lärare. 
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Barn:  
Vi har valt att benämna alla barn och elever som medverkar i förskolan och skolan för 
barn. Detta valde vi för att vår syn på begreppet elev är att de lär sig endast i skolan. 
Vi har istället en syn på att barn lär sig konstant och i olika miljöer. 

2 Litteraturgenomgång 
 
Nedan redovisas den litteratur och de teorier som är relevant för studien. 
 

2.1 Teorier 
 
Nedan redovisas fyra teorier som framhålls i litteraturen, dessa är den kognitiva 
teorin, sociokulturellt perspektiv, den behavioristiska teorin och den nativistiska 
teorin. 
 
Något som är typiskt för den kognitiva teorin är att fokus ligger på strukturen och 
processen som påverkar individen i språkets utveckling. Teorin innebär att den 
kognitiva utvecklingen ligger till grund för barns språk. De går från upplevelser till 
eget tänkande, som i sin tur leder till språklig utveckling och språkliga samtal. Den 
kognitiva teorin innebär att barn efter ett tag tvingas att avancera i sitt språkliga 
uttryck, eftersom de måste finna lösningar för att göra sig förstådda. Det kan 
innebära att barn inte tänkt helt klart i sin tanke eller saknar ord, men när barn löst 
det får de ett förfinat redskap till att utveckla den tanke som börjat (Svensson, 1998). 
 
Den som först och främst förespråkar sociokulturellt perspektiv är Vygotskij. 
Vygotskij menade att människans utveckling har sociala, kulturella och historiska 
inslag. Något som Vygotskij menade var att språket utgjorde en preciserad 
utvecklingsdomän som har sina rötter i den förspråkliga kommunikationen. 
Språkutvecklingen är inte alltid beroende av den kognitiva utvecklingen, eftersom 
språket och tänkandet är åtskilda. Barn utvecklar sitt språk i ett sammanhang med 
andra och för att det ska ske krävs socialt samspel, vilket innebär att språket under 
förskoletiden är viktigt. Barn behöver många tillfällen tillsammans med vuxna och 
andra barn för att utvecklas (Svensson, 1998). 
 
Arnqvist (1993) beskriver att John Watson är grundare till den behavioristiska teorin, 
som baseras på hans definition av psykologin om det mänskliga beteendet. Enligt 
denna teori utvecklas människan på ren reflex. Beteendet påverkas i stort sett utifrån, 
där individen är produkten av den miljön denne vistas i, framhåller Arnqvist. 
Svensson (1998) beskriver den behavioristiska teorin och två andra teoretiker vid 
namn Pavlov och Skinner. De ansåg att barn lär sig språket genom social förstärkning 
och imitation. Språkinlärning sker på samma vis som annan inlärning, där gensvar 
genom stimulans och respons är viktig för utvecklingen, beskriver Svensson.  
 
Noam Chomsky var den främsta företrädaren för den nativistiska teorin. Chomsky 
ville utveckla en teori om språkets struktur, teorin påvisade att barn lär sig tala fast 
de har ett begränsat logiskt tänkande. Hjärnan sätter igång på automatik, vilket 
innebär att hjärnan är förprogrammerad till att lära sig tala. Fokus ligger på språkets 
framväxt och inte pedagogiken i barns utveckling. Om barn inte utvecklas i sitt språk 
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har det med bristande mognad att göra. Det fokuseras mer på den fonologiska och 
syntaktiska utvecklingen (Svensson, 1998). 
 

2.2 Förskolan  
 
I läroplanen för förskolan (2011) står det att: 
 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling 
och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 
på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar 
en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar främjas. (Lpfö98, rev.2010, s.5) 

 
Läroplan för förskolan framhåller i detta citat hur verksamheten i förskolan bör 
vara upplagd. Det framgår att förskolan ska vara rolig och trygg, stimulera 
utveckling och lärande, där barnets behov ska ligga till grund för utformningen. Det 
är förskolan tillsammans med hemmet som är utgångspunkten för barns livslånga 
lärande. Björklund (2008) framhåller att förskolans sociala och kulturella 
sammansättning är bra för barns språkutveckling, samt läs- och skrivinlärning. 
Barn utforskar, testar och interagerar vilket leder till att läsning och skrivning till 
slut uppstår. Den första tiden i en människas liv är en viktig tid att få behov 
tillfredställda, för att kunna få en bra start i livet, menar Björck-Åkesson (2009). 
Förskolan är idag en viktig miljö för barnen, det är ett av alla ställen de utvecklas 
på. Det är bland annat i förskolan det livslånga lärandet startar, menar Björck-
Åkesson (2009) och Benn (2003). Det är förskolan som lägger en grund för den 
fortsatta skolgången och det bör ske genom ett lekfullt och lustfyllt lärande, menar 
Björck-Åkesson (2009). Barn ska genom förskolan få chans att utvecklas socialt och 
kommunikativt, de ska även få chans att stärka sitt självförtroende och sin 
nyfikenhet. Benn (2003) menar att det finns tre aspekter i ett barns lärande, vilka 
är nyfikenheten och lusten, den egna handlingskraften och det sociala 
sammanhanget. 
 
Björck-Åkessons (2009) menar att förskolans verksamhet ska anpassas efter varje 
barns behov. Det finns inte en samlad plan för vad som passar alla, lärare bör 
försöka se varje individs behov för att kunna utforma verksamheten till det bästa. 
Läroplan för förskolan (2011) framhåller att förskolan ska anpassas till varje 
individ, de barn som behöver extra stöd bör få det för att de ska komma vidare i sin 
utveckling. Björck-Åkesson (2009) menar att barn som visar tecken på att de är i 
behov av mer stöd i sin utveckling ska få det. Björck-Åkesson poängterar att det är 
bäst att arbeta förebyggande än att ta hand om problemet senare. Det går att 
använda insatser som gynnar alla, men också det enskilda barnet. 
 
Lärarens roll enligt Läroplan för förskolan (2011) är bland annat att de ska ansvara 
för att stimulera och utmana barn i deras språk- och kommunikationsutveckling. 
Barnen ska alltså få stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Vygotskij hävdade att 
barn befinner sig i en proximal utvecklingszon, vilket innebär att de tillsammans 
med någon med mer kunskap kan uppnå ytterligare kunskap och utveckling, enligt 
Längsjö och Nilsson (2005). Lärarens roll blir därför att vara den vuxne som stöttar 
och ger barn utmaningar istället för att vara passiv och invänta barns mognad. 
Längsjö och Nilsson poängterar vikten av att vara en stödjande, uppmuntrande och 
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lyhörd lärare som skapar en trygg miljö, för att utveckling hos barn ska ske. 
Björklund (2008) refererar till Liberg (2006) som hävdar att barns känsla av att 
klara av att läsa kan uppstå om omgivningen är förstående. Svensson (1998) anser 
att lärare ska acceptera barns olika sätt att skriva även om det ser ut som klotter och 
påhittat skrivande. Lärare ska uppmuntra och berömma det som barn skapar, de ska 
även utstråla att läsning, skrivning och talspråk är viktigt och värderas högt 
(Svensson).  
 

2.3 Språkets beståndsdelar  
 
En beståndsdel i språkets uppbyggnad är fonologisk medvetenhet och Björklund 
(2008) framhåller att forskningsresultat visat att en av de viktigaste delarna i barns 
läsutveckling är fonologisk medvetenhet. Fonologi är det som beskriver språkljuden 
och dess funktioner, framhåller Arnqvist (1993). Fonemen eller språkljudet innebär 
språkets minsta meningsskillnad. Den fonologiska utvecklingen är nära förknippat 
med barns uttalsutveckling. Små barn behöver inte ha problem att märka skillnaden 
på språkljuden, men kan däremot ha problem med att producera olika språkljud. 
Uttalsutvecklingen sker i olika perioder men det finns inga skarpa gränser när det 
sker. Vid ett års ålder kommer de första orden, då går det att systematiskt kontrollera 
och beskriva den fonologiska utvecklingen. När det gäller de första femtio orden finns 
det mycket som tyder på att barn inte analyserar orden utan behandlar dem som en 
helhet. De kan få möjlighet till att uppfatta orden mer som enheter eftersom orden 
kan uttalas enskilt. När barn har nått tre till fyra års ålder har de flesta tillägnat sig 
fonemsystemet (Arnqvist, 1993). 
 
Arnqvist (1993) menar att en annan beståndsdel i språkuppbyggnaden är den 
semantiska utvecklingen. Under förskoleåren genomgår barn en stor förändring när 
det gäller den semantiska utvecklingen. Den semantiska utvecklingen är den som 
beskriver hur barn tillägnar sig betydelsen för orden och de språkliga satserna. Från 
att barn lärt sig sina första ord till ungefär sex års ålder lär de sig cirka fjorton tusen 
ord.  Forskning har också visat att barn lär sig nya ord utan problem och detta kan 
vara anledningen till att ordförrådet ökar snabbt. Det finns tre indelningar i den 
semantiska utvecklingen, vilka är ord för objekt, ord för handlingar och ord för 
tillstånd. De första orden som barn använder är alltså substantiv. När barn sedan 
börjar använda ord för handling använder de sig av verb, substantiv och 
prepositioner för att beskriva handlingen. Runt tre års ålder börjar de skilja på 
handling och föremål. Sist handlar det om ord för tillstånd. Viktigast är att barn lär 
sig att sätta ord i olika sammanhang, då ges det mer möjligheter att avtäcka ordens 
innebörd. Det är genom att barnen själva använder orden som deras ordförråd ökar 
(Arnqvist, 1993). 
 
Arnqvist (1993) framhåller att språkets bestånddelar även innebär en grammatisk 
utveckling. De första orden som ett barn använder brukar vara en ett-ords-sats. 
Grammatiska utvecklingen är mer meningsfull att studera när barn har börjat 
formulera satser som innehåller mer än ett ord. Det innebär att barn kommer att 
kunna sätta ihop två ord som sedan ger en språklig sats. Det som påverkar barns två-
ords-kombinationer är de vuxnas sätt att tala, alltså det språk som vuxna använder 
blir en modell för hur språket är uppbyggt. Barn avancerar därefter från två-ords-
satser till tre-ords-satser, vilket innebär att de kan sätta ihop en hel mening som till 
exempel ”mamma bakar bullar” (Arnqvist, 1993). 
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För att förstå språket måste barn inte bara kunna tala, utan även veta hur de 
kommunicerar med andra, menar Arnqvist (1993). Detta sker i den pragmatiska 
utvecklingen. Barn bör få kännedom om hur lyssnare och talare förhåller sig. Ett 
viktigt steg för barn i den pragmatiska utvecklingen är alltså att kunna medverka i 
dialog. Under de första åren utvecklar barn en förmåga till att samspela med 
föräldrar. Redan när barn är två år kan de delta och skapa en dialog, som dock är 
begränsad till två turtagningar. Yngre förskolebarn svarar på frågor de får och äldre 
barn utvecklar sin dialog i samtalet genom förmågan att tillföra något nytt. Yngre 
barn i förskolan har ofta en tendens att byta samtalsämne snabbt. Under förskole- 
och skolåldern utvecklar barn sin förmåga att föra dialog. Det viktiga för att detta ska 
fungera ligger på de vuxna runt omkring, genom att samtala med barn lär de sig att 
föra en dialog. Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna finns med och stöttar barn, 
samt att den vuxen ställer följdfrågor. Pragmatiska utvecklingen grundar sig helt på 
att hjälpa barn att kunna föra en dialog. Detta stadie handlar alltså om hur barnen 
använder språket. (Arnqvist, 1993) 
 

2.4 Läs - och skrivsvårigheter  
 
Elbro (2004) anser att språkstimulerande arbetssätt är bra att använda för att 
förebygga läs- och skrivsvårigheter hos barn. Läraren Bergh hävdar att läsinlärningen 
inte börjar i skolan, utan redan i förskolan och att det därför är viktigt att lärare har 
den kunskap som behövs för att arbeta språkstimulerande (Blomqvist, 2006). 
Andersson (2006) framhåller att läs-och skrivsvårigheter kan bero på många olika 
orsaker och att det ibland inte är bara en av dessa orsaker bakom problemet. 
Andersson (2006), Arnqvist (1993) och Espenakk (2004) menar att läs- och 
skrivsvårigheter bland annat kan bero på att barn har hörselproblem, talsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter och synfel. Vidare menar författarna att det även kan 
handla om att barn har ett annat modersmål eller har fått för dålig undervisning i den 
fonologiska medvetenheten. Miljön kan också ha en bidragande faktor, samt dyslexi. 
Andersson (2006) beskriver att dyslexi handlar om en speciell typ av läs-och 
skrivsvårigheter då den har genetisk grund. Dyslexi har inget med intelligensen att 
göra utan det handlar om läsningens och skrivningens tekniska del. Det innebär att 
det är svårt att uppfatta språkljuden och därför koppla samman ljud och bokstav. 
Läraren Värmon beskriver att eftersom dyslexi har en genetisk grund går det inte att 
åtgärda, vilket de andra orsakerna går, utan barn med dyslexi behöver stöd och 
träning hela sin skolgång (Blomqvist, 2006). Andersson (2006) poängterar också att 
dyslexi inte är en sjukdom och går därför inte att bota, utan det krävs extra mycket 
träning istället. 
 
Arnqvist (1993) menar att läs- och skrivsvårigheter som handlar om språkliga 
faktorer kan ha sin grund i att barn inte klarar av att identifiera orden, det leder då 
till att de får svårt med avkodningen. Det kan också handla om att de inte förstår 
sambandet mellan det talade ordet och skriften, alltså att det talade ordet kan 
skrivas ner och delas upp i bokstäver. Arnqvist poängterar också att minnet kan 
vara en bidragande faktor till varför man utvecklar läs- och skrivsvårigheter. När 
det handlar om läsförståelse krävs det att minnet fungerar, för minns man inte vad 
som har lästs går det inte att bilda sig en förståelse för texten. Espenakk (2004) 
framhåller att det finns en del varningssignaler när det gäller läs- och 
skrivsvårigheter som förskolan bör vara uppmärksamma på. Dessa kan vara att 
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barn uttrycker få meningar på tre ord eller mer, att de har svårigheter med att 
uttrycka sig eller uttala ord, har problem med att lära sig och komma ihåg nya ord 
och kanske visar lite intresse för böcker samt ofta kommer i konflikt med andra 
barn. 

 
Espenakk (2004) menar att barn som har språksvårigheter kan uppfattas som 
ointresserade och motsträviga, vilket egentligen bottnar i att de tycker att vissa 
uppgifter är för svåra eller för att de helt enkelt inte förstår. Andersson (2006) 
skriver att barn med läs- och skrivsvårigheter får svårt att koncentrera sig och de 
undviker uppgifter som de har svårt att förstå. Elbro (2004) framhåller att läs- och 
skrivsvårigheter kan leda till allvarliga konsekvenser i barns lust till att lära, deras 
självförtroende och utveckling. Wood (2006) beskriver att läraren Dahlin berättar 
att det kan vara omöjligt att komma ifatt när barn har halkat efter i det språkliga. 
Dessa barn upplever att de är misslyckade, dumma och deras självförtroende 
sjunker. Detta är något som även Andersson (2006) poängterar, barn halkar lätt 
efter utan rätt stöd och det ger effekter på självförtroendet. 
 
Fast (2011) anser att ett barns läs- och skrivutveckling inte börjar i samband med en 
formell undervisning, utan det är en process som börjar tidigare i barns liv och finns 
med i allt det dagliga som de möter. Vägen in skriftspråket kan se olika ut för barn 
beroende på hur den sociala och kulturella miljön ser ut, men även hur barnet är som 
individ. Genom att få bekräftelse av andra i omgivningen fortsätter grunden att 
läggas i barns utveckling. När barn jämför bokstäver och ord, skapas den begynnande 
fonologiska medvetenheten. Den fonologiska medvetenheten är centralt för barns 
fortsätta förståelse mellan ljudet i det talande språket och symbolerna som är skrivna 
som påvisar dessa ljud (Fast, 2011). 
 
 

2.5 Språkstimulerade arbetssätt 
 
Nedan redovisas vad litteratur och forskning framhåller som språkstimulerande 
arbetssätt. 

2.5.1 Rim & ramsor 
 
Genom att använda språklekar får lärare in språkstimulans i förskolan på ett mer 
bestämt sätt, menar Strid och Häggström (2006). Arnqvist (1993) anser att rim och 
ramsor är bra att använda, då barn får höra hur orden låter tillsammans och läraren 
kan visa att ord kan låta nästan likadant men inte se lika ut. Arnqvist beskriver att 
användning av rim och ramsor ger barn chans att vara kreativa i sitt språkande. 
Arnqvist menar även att lärare som arbetar med rim och ramsor kan stegra i 
svårighetsgrad, vilket utmanar barns språkutveckling. Enligt Fast (2008) hjälper rim 
och ramsor barn att uppfatta språkets rytm. Fast menar även att om barn får uppleva 
rim och ramsor inspireras de till att skapa nya ord, hitta rim på olika ting och leka 
med språket. Svensson (2005) menar att om rim och ramsor används behöver inte 
orden bli riktiga och detta skapar mer lust. Orden som används behöver inte heller 
vara lätta eller förståeliga, utan läraren ska låta barnen få leka, njuta och smaka på 
orden. Att rimma med ord som inte är riktiga hjälper lärare att upptäcka språksvaga 
barn, därför att språksvaga barn har svårt att ta till sig ord som inte har någon 
betydelse och uppfattas som meningslösa. När barn har kommit till det skedet där de 
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själva klara av att rimma på ord har de uppnått medvetenhet om språkljudet och kan 
börja fokusera på innebörden av orden istället för uttalet (Svensson, 2005). 
 

2.5.2 Sagor & högläsning 
 
Björklund (2008) hänvisar till Corsaro (2005) och Serpell (2001). De hävdar att 
högläsning är vägen till läsning och skrivning, samt att högläsning har visat sig ge 
barn ett mer ökat och förmöget språk än andra aktiviteter. Fast (2008) framhåller att 
högläsning ger barn chans att lära sig om livet, omgivningen och om språket. När 
barn får se bilder och text tillsammans ger det dem möjlighet att uppfatta hur skrift 
är format och konstruerat. Westerlund (2009) menar att barn utvecklar läslust om 
vuxna läser för dem. Barn lär sig också hur en bok ska användas och slutligen inser de 
att text och bild kan namnges. Läsning är det sätt som ger bäst inverkan på barns 
språkutveckling. Svensson (1998) menar att läsning kan ske på olika sätt, exempelvis 
läsning i de dagliga rutinerna, på barns initiativ, i större eller mindre grupper, att 
barn läser för varandra eller att läsa egna sagor. Fast (2011) beskriver en förskola som 
använder sig av barnens erfarenheter i sagoskapandet. Det är barnen som 
tillsammans med läraren hittar på berättelser. Detta blir sedan sagor som barnen 
finner väldigt intressanta, då dessa har utgått från dem själva. Denna metod gynnar 
barnen genom att de lär sig samtala med varandra. Svensson (2005) menar att ett bra 
arbetssätt är att låta barn skapa egna berättelser med hjälp av små djur, de får öva sig 
på att själva berätta och även minnas andra barns berättelser. Ett annat bra 
arbetssätt för att utveckla barns språk är att använda en speciell bilderbok som går att 
dela i två, där överdelen består av människor och djur, underdelen av hus, blommor 
och bilar. Med hjälp av en sådan bok kan barn skapa egna berättelser. 
 
 

2.5.3 Lek 
 
Enligt Fast (2008) är lek och fantasi mycket nära sammankopplat. Fast menar att det 
är i leken som barn kan ge sammanhang för upplevda händelser och även med hjälp 
av fantasin frambringa nya erfarenheter. Fantasin i leken hjälper barn att skapa sig 
en bild av något och detta är något barn måste kunna för att lära sig läsa och skriva. 
Lillemyr (2002) menar att leken ger barn en chans att bearbeta erfarenheter, klara 
utmaningar och kommunicera. Strid och Häggström (2006) menar att leken är något 
som bör vara i centrum i förskolan och ska vara lustfyllt. I barns lek samtalar de med 
varandra, vilket bidrar till språkutveckling. Barn får chans att genom leken uttrycka 
sina känslor och samarbeta med varandra för att föra leken vidare, detta utvecklar 
deras sociala förmåga, framhåller Strid och Häggström. Westerlund (2009) 
framhåller att barns språkutveckling och leken har nära koppling, eftersom språket 
behövs i vissa lekar. Vissa rollekar ger barn chans att använda ett mer avancerat 
språk som de annars inte använder. Fast (2011) beskriver att leken är det som skapar 
möjligheter för läsandet och skrivandet. Barns lek innebär ibland att de läser och 
skriver precis som vuxna. De använder sina erfarenheter och använder symboler när 
de skriver i leken, både påhittade och sådana som finns. Något annat som kan finnas 
med i leken är att de följer instruktioner, vilket också är en väg in i skriftspråket. För 
att kunna leka med ett icke hopbyggt plan krävs det att barn kan följa en 
bruksanvisning. Barnen själva ser det inte som träning på att lära sig följa en 
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instruktion, utan de ser det som lek, menar Fast. Enligt Lillemyr (2002) är leken ett 
mycket viktigt inslag i förskolan, då den är allsidig och motiverad inifrån hos barn.  
 

2.5.4 Dans & musik 
 
Användning av dans och musik kan gynna barns språkutveckling, eftersom det 
utvecklar deras kroppsspråk, något som Wallenkrans (1997) menar kan vara bra för 
barn med läs- och skrivsvårigheter. Fast (2008) menar att forskaren Holdaway 
genom sina studier har upptäckt att barns läs- och skrivinlärning kan gynnas av sång 
och dans. Rytmiken i sång och dans gör att barn får en kroppslig uppfattning av 
språket, alltså att barn förflyttas in i språket på detta sätt. Jederlund (2007) hävdar 
att genom musik och sång går det att stimulera talutvecklingen. Genom sång och 
musik berörs delar som andning och muskler i strupe och mun som behöver tränas 
för att få till talproduktionen. Jederlund menar att musikskapandet och lärandet ska 
ske i en social process, att utöva lek, kreativitet och kommunikation är viktigt för 
språkutvecklingen.  
 

2.5.5 Bornholmsmodellen 
 
Strid och Häggström (2006) menar att Bornholmsmodellen är en språkstimulerande 
metod som används i vissa förskolor. I Bornholmsmodellen arbetas det med 
språklekar och det viktigaste är att det är lustfyllt och att det är just lek. Detta 
arbetssätt är en mer formell ordnad samling som är genomtänkt och innehåller 
språkleker, rim och ramsor, sagor och lekar där var och en av dem har en funktion 
som bidrar till en språkutveckling (Strid och Häggström, 2006). Syftet med 
Bornholmsmodellen är att öka den fonologiska medvetenheten hos barn. Barns 
fonologiska medvetenhet stärks med hjälp av lustfyllda aktiviteter som lekar och spel. 
Detta leder även till att den alfabetiska principen utvecklas och att barn upptäcker 
sambandet mellan ljud och bokstav (Häggström, 2012). 
 

2.6 Miljöns betydelse  
 
I Läroplan för förskolan(2011) står det att skapande och kommunikation med hjälp 
av olika uttrycksformer främjar barns utveckling och lärande. De olika formerna är 
bild, sång, musik, drama, rytmik, dans, rörelse men även tal- och skriftspråk som 
utgör både innehåll och metod. Multimedia och informationsteknik kan användas 
som skapande process men även som tillämpning i verksamheten (Lpfö98, 2011). 
Strid och Häggström (2006) menar att om förskolan skapar en språklekhörna i 
verksamhetens lokaler gynnas den språkliga miljön. Språklekhörnan bör innehålla 
material som används vid språklekar. Materialet bör finnas i korgar, lådor och påsar 
på hyllor som är lågt placerade. Det bör även finnas sittplats vid bord och kanske en 
matta där barnen kan sitta och utföra språkstimulerande aktiviteter. Ett plus är även 
att det finns tillgång till en whiteboardtavla eller en flanellograftavla. Hörnan bör 
även organiseras till en inbjudande plats för barnen (Strid och Häggström, 2006). 
Fast (2011) beskriver att en uppfattning är att stavklossar med bokstäver inte 
används till det de ska göra, utan mer används som pengar, bygga torn och till andra 
lekar. Istället bör det finnas papper, pennor, kuvert och frimärken att tillgå, då detta 
bidrar till mer kommunikation mellan barnen under aktiviteten (Fast, 2011). 
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Arnqvist (1993) menar att John Watson anser att miljön har betydelse för 
utvecklingen i beteendepsykologiska skolan. En viktig utgångspunkt i en sådan skola 
är att det med viss given stimulans ger respons, till exempel om får vi ett stark ljus i 
ögonen så blundar vi. Denna inlärningsteori innebär att den mänskliga 
beteenderepertoaren utvecklas utifrån de medfödda reflexer vi har (Arnqvist, 1993). 
Svensson (1998) beskriver vad som bör finnas med i textmiljön på förskolan för att 
den ska bli språkstimulerande. Det är viktigt att hyllor och lådor är markerade med 
text, bild och symboler. Det bör även finnas material tillgängligt för att skriva och 
rita, samt böcker som barnen ser och själva kan nå. Material för att leka affär, som 
exempelvis affärsannonser, rabattkuponger är också viktigt för språkmiljön. Att 
kunna leka restaurang med olika recept och kokböcker samt tillgång till minnesblock, 
pennor och miniräknare är också ett plus (Svensson, 1998). 

3 Metod 
 

Nedan presenteras datainsamlingsmetoden, urvalet, databearbetningen och etiska 
ställningstaganden. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Vi valde att utföra en kvalitativ studie eftersom syftet var att undersöka hur lärare 
beskriver språkstimulerande arbetssätt och språkmiljö. Enligt Stukát (2005) innebär 
en kvalitativ studie att intervjuaren tolkar och försöker skapa sig en förståelse för vad 
respondenten säger. Denscombe (2009) menar att fördelarna med en kvalitativ 
undersökning är att den är förankrad i verkligheten, kan ge en inblick i en komplex 
värld och ger möjligheter till alternativa förklaringar. Vi ville genom lärarna ta del av 
deras språkliga verksamhet och hur den ter sig i verkligheten, därför ansåg vi att en 
kvalitativ undersökning passade vårt syfte. Däremot kan resultatet avspegla 
intervjuarens tolkningar (Denscombe, 2009). Detta har vi haft i åtanke och därför vet 
att resultatet kan tolkas annorlunda av andra. Widerberg (2002) menar att kvalitativ 
forskning innebär att klargöra egenskaper eller fenomens karaktär. Vi valde att 
använda semistrukturerade intervjuer, vilket innebär öppna intervjufrågor (se bilaga 
2) där vi kunde ställa följdfrågor för att få utförligare svar (Denscombe, 2009). Detta 
kallar Lantz (2007) för öppen intervjuform, där respondenten ges möjlighet att 
utveckla sina svar utifrån egna tankar och kunskaper. Denna öppna och 
semistrukturerade intervjuen innebar utförligare svar som gav oss rikare material. 
 
Intervjuerna valde vi att utföra enskilt, en intervjuare och en respondent. Detta 
valdes för att vi ville få fler uppfattningar och att respondenterna inte skulle påverkas 
av varandra. Skälet till att vi valde att vara en intervjuare åt gången var tiden, vi ansåg 
att det inte fanns tillräckligt med tid för att vi båda skulle medverka i tio intervjuer. 
Respondenterna kunde även känna sig obekväma om vi båda medverkade. Vi ville få 
intervjuerna att flyta på som ett samtal, för att de medverkande skulle känna sig 
bekväma och kunna ge oss utförliga svar. Enligt Bjørndal (2005) är det en fördel att 
intervjuerna sker som ett samtal, för att intervjuaren då kan skapa sig en förståelse 
för respondenten och upptäcka detaljer. Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp 
av mobiltelefon, för att vi inte skulle förlora någon värdefull information. Denscombe 
(2009) framhåller att användning av ljudupptagning ger en fullständig 
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dokumentation om informationen i intervjuen, samt att det blir en tillgång i det 
kvalitativa arbetet där intervjuarna blir väl insatta i frågorna igen. Den nackdel vi 
kunde se med detta var om ljudinspelningen inte lyckades på grund av exempelvis 
batteriförlust. För att slippa detta problem dubbelkollades ljudinspelningen till varje 
tillfälle. 
 

3.2 Urval 
 
I urvalet valde vi själva ut deltagarna, då vi redan hade kontakt med några förskolor. 
Det blev alltså ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2009) varnar dock för att i 
forskning använda sig av ett bekvämlighetsurval, på grund av tillförlitligheten. 
Denscombe framhåller däremot att respondenter kan handplockas för att 
intervjuaren vet att de kommer kunna ge de svar som är relevanta för studien. Vi har 
god kännedom om respondenterna och ansåg att de skulle vara en tillgång för 
undersökningen. Studien består av tio verksamma lärare i förskolan i två olika 
kommuner, med olika erfarenheter inom yrket. Alla intervjuer skedde som planerat. 
Vi började med att kontakta respondenterna genom telefon, då det bestämdes tid och 
plats för intervjuerna. På utsedd tid och plats möttes vi och de fick ta del av vårt 
missivbrev (se bilaga 1). Vi informerade även respondenterna muntligt om de etiska 
kraven. Därefter utfördes intervjuerna med hjälp av ljudupptagning. 

 

3.3 Databearbetning och analysmetod 
 
När vi hade genomfört intervjuerna transkriberade vi dem, för att kunna finna 
mönster i svaren. Vi kontrollerade varje transkribering ett flertal gånger för att inte 
förbise något. När vi läst och tolkat intervjuerna fann vi mönster och avvikelser i 
respondenternas svar (Lantz, 2007). Dessa mönster redovisas i resultatdelen. 
Eftersom vi gjorde en kvalitativ undersökning var resultatet inte mätbart med tabeller 
eller diagram (Stukát, 2011). Vi tolkade och återgav därför likheter och olikheter i 
resultatet med hjälp av en löpande text. Utifrån resultatet kunde vi finna tre 
kategorier, som redovisas och diskuteras under resultatanalysen. 
 

3.4 Etiska ställningstagande 
 
Vid forskning och studier av människor finns det ett antal krav som måste följas 
och uppnås. Nedan beskrivs dessa krav och hur vi har uppnått dem.  
 
Vetenskapsrådets informationskrav innebär att uppgiftslämnaren måste 
informeras om projektets syfte och andra villkor för studien. De måste också 
informeras om att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande när de vill. 
Vi informerade därför deltagarna om syftet med studien, samt att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Detta gjorde vi 
genom vårt missivbrev, samt att vi informerade respondenterna muntligt innan 
intervjuerna startades.  
 
Vetenskapsrådets kräver också att de som deltar inte ska bli lidande på något sätt av 
att de avbryter sitt deltagande, detta kallas samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Då vi informerat om att deltagandet var frivilligt, visste respondenterna att de när 
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som helst kunde avbryta deltagandet utan att det skulle uppfattas som negativt. 
Intervjuerna skedde helt på deras villkor. Respondenterna bestämde tid och plats, 
samt att de hade möjlighet att inte svara på frågor.  
 
Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav innebär att individerna som deltar i studien 
inte ska gå att identifiera och att alla uppgifter ska behandlas konfidentiellt 
Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2002) kräver också att de som deltar inte ska bli 
lidande på något sätt av att de avbryter sitt deltagande, detta kallas samtyckeskravet. 
Då vi informerat om att deltagandet var frivilligt, visste respondenterna att de när 
som helst kunde avbryta deltagandet utan att det skulle uppfattas som negativt. 
Intervjuerna skedde helt på deras villkor. Respondenterna bestämde tid och plats, 
samt att de hade möjlighet att inte svara på frågor. Information om respondenterna 
är helt konfidentiella. Inga namn eller förskolor nämns i studien eller på annat sätt.  
 
Vetenskapsrådets nyttjandekrav innebär att uppgifter om enskilda, insamlade 
för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften. […](Vetenskapsrådet, 2002). Vi 
informerade att det som framkom i intervjuerna endast skulle användas i denna 
studie. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte heller 
användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, 
tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta är inte aktuellt i denna studie eftersom det är en 
uppsats i ett utbildningsprogram. 
 

4 Resultat 
 

Nedan redovisas hur lärarna beskriver sitt arbetssätt för att stödja barn 
språkutveckling. De fem teman som framkommer i intervjuerna är lärarstyrd 
kommunikation, vardagskommunikation, auditiv kommunikation, visuell 
kommunikation och estetisk kommunikation.  

 

4.1. Lärarstyrd kommunikation 
 

Alla lärare menade att de använde samling för att stimulera barns språkutveckling. 
Lärarna framhöll att de dagligen använde olika språkstimulerande aktiviteter i 
samlingarna. Vid samlingstillfällena arbetade de med bland annat rim och ramsor av 
olika slag. Rim och ramsor där barn samtidigt klappar stavelser framställdes som ett 
bra sätt för att ge barn övning i språket, då en lärare uttryckte: 

Eee…rim och ramsorna…ja vi använder många olika men det jag skulle rekommendera 
är olika klappramsor, där de får lära sig att klappa stavelser och sånt. 

Det beskrevs att lärarna använde bilder med text när de hade samlingar. Det 
handlade oftast om bilder på barnen tillsammans med deras namn, där läraren ljudar 
barnens namn för att de ska få en förståelse för sina egna bokstäver. En lärare 
nämnde att fördelen med att använda bilder med namnet är att barnen blir mer 
nyfikna och vetgiriga. Andra bilder än på barnen användes bland annat genom 
återberättning, då en lärare uttryckte:  
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Sen har vi också kort som de får titta på och så ska de få berätta vad som är på kortet 
bara för att få fram språket. 

Det var några språkmetoder- och modeller som lärarna beskrev att de använde. En 
lärare berättade att hon arbetat med en modell där en sagolåda användes, i hennes 
fall Bockarna Bruse. Sagolådan innehöll sånger, bordssaga, lekar och 
flanellografsaga. Dessa aktiviteter hade barnen arbetat med under en längre tid. 
Läraren uttryckte: 

I ett par månader nu har barnen fått sjungit sången, använt bordssagan, vi har berättat 
om Bockarna Bruse och vi har lekt och agerat Bockarna Bruse, jag får alltid vara lilla 
Bocken Bruse, den står lägst i kurs (skratt). 

Läraren beskrev att allt handlade om att barnen skulle arbeta med en och samma 
saga genom olika uttrycksformer. Hon upplevde denna arbetsform som mycket 
positiv. 

En lärare beskrev en språkmodell som de arbetat med, som innebar att ett barn fick 
en nalle, en kamera och en skrivbok med sig hem. Under en helg fick barnet och 
föräldrarna dokumentera vad de gjorde under helgen. Läraren och barnet skapade 
sedan en bok av detta, som de kunde arbeta med på olika sätt som exempelvis att 
träna på återberättning. Hon beskrev: 

För så mycket som han har fått berätta om sin helg, har han aldrig kunnat göra och 
fortfarande har han dem här bilderna i huvudet, för om man frågar han, du, vad gjorde 
Nisse och du med pepparkakorna? ”Vi kladdade” säger han. Där märker man hur 
viktiga de här bilderna är för hans språk och säkert för många andra barn också.  

 
Hälften av de undersökta förskolorna hade en språkpilot i sin verksamhet. Lärarna 
beskrev att det skapats ett koncept för hur lärarna skulle arbeta språkstimulerande 
med barnen. Det beskrevs att språkpiloten förde vidare till kollegorna om hur arbetet 
med språkutveckling skulle gå till. Lärarna menade att det kunde vara svårt att föra 
vidare kunskap som de fått på exempelvis en kurs och ansåg därför att språkpiloter 
var bra. En lärare uttryckte: 

Vi är en lärare från varje hus som har skapat en grupp där vi kommit överens om ett 
koncept som alla ska jobba efter. Det underlättar verkligen vårt arbete, när vi får 
tillgång till språkpiloter. 

En annan lärare nämnde att de använde Bornholmsmodellen. Läraren förklarade att 
metoden handlar om att barnen aktivt fick lyssna till ljud och rim, samt att det fanns 
ett schema som de skulle arbeta utifrån. Två andra lärare berättade att de använde en 
metod som heter Takk, vilket innebar att de använde stödtecken. En lärare uttryckte: 

Det hjälper för just de barn som inte riktigt kan uttrycka sig, de kan visa med hjälp av 
tecknet eller på bilden vad det är de vill.   

Lärarna beskrev att en nackdel med att använda olika metoder var att det ibland 
kunde vara svårt att komma överens i arbetslaget och bestämma sig för att arbeta 
med en viss metod. Däremot beskrevs det att lärarna som inte arbetade med en 
specifik metod gärna skulle vilja testa det, för att se om det skulle ske en förändring 
hos barnen.  

Det framkom i intervjuerna att en förskola använde utomhuspedagogik, läraren 
berättade att de valt att ta bort lite saker för att inte skapa för mycket intryck för 
barnen. För dem handlade det om att njuta av allt ute. Läraren förklarade att mycket 
de gjorde skedde ute, barnen använde till exempel ”My little pony”, träklossar och 
stafflier utomhus. Läraren sade: 
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 Varför ska man inte kunna ha sakerna ute? 
 

Lärarna förklarade att om barn inte har tillgång till böcker på förskolan eller hemma 
skulle de inte veta vad bokstäver är och språkutvecklingen skulle bli bristfällig. 
Däremot var lärarna inte säkra på hur miljön skulle påverka barnen om den såg 
annorlunda ut. En lärare menade att det kan bli besvärligt om miljön är för rörig, 
särskilt för ett barn med en diagnos. De var ändå övertygade om att förskolan gjorde 
skillnad och trodde att utvecklingen skulle ta längre tid om förskolan inte skulle 
erbjuda det den gör. 
 
Det framkom att lärarna ansåg att miljön har påverkan på barns språkutveckling. En 
lärare framhöll: 
 

Miljön har inverkan på alla plan när det gäller barns utveckling. En god språkmiljö 
leder till en god språkutveckling. 

 

 

4.2 Vardagskommunikation 
 

Lärarna beskrev att de arbetade med samtal med barnen vid olika tillfällen och 
situationer. Lärarna nämnde matsituationer och samlingar som bra tillfällen till att 
föra samtal. En lärare uttryckte: 

Det handlar ju hela tiden om att uppmuntra barn med språket, vid matsituationer 
så...vissa barn får man ju dämpa istället, för att släppa fram andra barn, vara som en 
sån här samtalsledare. 

Lärarna framhöll att de använde samtal för att träna barnens språk på ett naturligt 
sätt. Lärarna beskrev att samtalen oftast sker på ett övertydligt sätt och de brukade 
inte korrigera om barnens uttal var fel. Det beskrevs att de försökte undvika ja- och 
nejfrågor för att barnen skulle få chans att använda språket mer utförligt. En lärare 
beskrev att de ibland tog hjälp av en spegel som barnen kunde använda för att träna 
munmotoriken. Hon uttryckte: 

Barnen kan stå här framför spegeln och träna munmotoriken, genom att göra en 
ledsen mun eller glad mun (skratt) tränar fast man inte tror det. 

En lärare framhöll att kommunikation kan kopplas till språkmiljön, hon beskrev: 

Språkmiljön tycker jag även hör till hur samtal och diskussioner sker på förskolan. Och 
där är det väl även positivt tycker jag. Vi samtalar ju med barnen hela tiden, om allt. Vi 
visar på att det är tillåtet att samtala, fråga och så där…vi uppmuntrar barnen tycker 
jag, till att fråga och diskuterar och tycka och tänka. 

 

Leken nämndes inte av alla lärare, men en lärare uttalade: 

 Att de får leka och ha dialog där, det tycker jag är den viktigaste delen. 

Läraren poängterade den fria leken som ett forum för att utmana sina språkliga 
kunskaper. En annan lärare som nämnde leken påtalade den styrda leken i 
samlingar. Hon beskrev att de arbetar med ”Kims lek”, där fokus ligger på att träna 
barns minne. Läraren förklarade att de använde ett antal föremål liggandes synligt 
för barnen. Ett barn åt gången fick sedan blunda/vända sig om och ett av föremålen 
togs bort. Barnet skulle sedan försöka minnas vilket föremål som fattades. En tredje 
lärare som nämnde leken menade att: 
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Barn lär sig ju otroligt mycket genom stimulans med varandra. 

Läraren ansåg att leken utvecklar barn socialt, kunskapsmässigt och språkligt. 

Det framkom i intervjuerna att lärarna var måna om att ha material tillgängligt för 
barnen för att skapa nyfikenhet och lust till att lära. De menade att material som 
stolar, bord, lådor, böcker, spel och pyssel finns i barnens nivå för att de själva ska 
kunna plocka fram det. En lärare menade att om de ska plocka fram saker åt barnen 
kan lusten försvinna om läraren inte finns tillgänglig direkt. En annan lärare 
berättade:  
 

Och spelen finns tillgängliga och vi spelar mycket spel här, det är vår styrka. Det är 
helt fantastisk vad mycket spel vi spelar. 

 
Läraren poängterade att barnen lär sig mycket genom att spela spel, som att lära sig 
vänta på sin tur, samspela och förlora samt att de får kunskap i matematik och 
språket.  
 

4.3 Auditiv kommunikation 
 

Det framkom att alla lärare arbetade med högläsning och att böcker fanns tillgängligt 
för barnen. En lärare beskrev att de använde högläsning i samlingarna, genom att 
läraren högläser ur en bok och efter läst text visar läraren sedan upp bilden för alla 
barnen. Hon uttryckte: 

Vi sitter i ring och läraren läser, när man läst klart på sidan så visar man upp bilden. 
Efteråt brukar vi även försöka få igång ett samtal om vad boken handlat om och så, för 
att se om barnen har lyssnat och uppfattat vad som vi har läst. 

Läraren menade att boksamtal är viktigt när det handlar om att granska barns 
koncentration, uppmärksamhet och uppfattning. Övrig högläsning som lärarna 
beskrev var när barnen skulle vila. En lärare uttryckte: 

Vi har högläsning varje dag också, efter maten så delar vi in barnen i olika grupper och 
har läsvila. 

En lärare framhöll att när de läser för barnen och svåra ord uppstår förklarar de alltid 
orden för barnen. Lärarna trodde att somliga barn inte hade böcker hemma, därför 
ansåg de att förskolan bör erbjuda detta. En lärare nämnde: 

Vissa av våra barn har inte ens böcker hemma, så då är det ju väldigt viktigt att det 
finns här. Vi tar ju med dem till biblioteket också. 

 

 

 

4.4 Visuell kommunikation 
 

Alla lärare beskrev att de hade namnskyltar, tidningsartiklar, bilder och texter 
uppsatta på väggarna. En lärare uttryckte:  
 

Och en del bilder och texter uppsatta på väggen…även rim och ramsorna vi kör finns 
uppsatta på väggen. 
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Läraren såg det som positivt att det som arbetas med även finns uppsatt på väggarna, 
som rim och ramsor. De aktiviteter barnen utförde dokumenterades och sattes upp 
på väggarna. En lärare berättade: 
 

Allt vi gör dokumenterar vi också, vi sätter upp det på väggarna, som här (visar kollage 
på när de experimenterar med vatten). Då får de ju se bilder på vad vi har gjort och 
med text till. De får ju en inblick i skriftspråket då. 

 
Lärarna beskrev att de ville ha benämningar på det mesta, exempelvis texten fönster 
på fönstret. Det framkom även att vissa bilder användes av de barn som ännu inte 
hade språket för att visa vad de vill göra. Lärarna beskrev att en nackdel med att 
arbeta med teckenbilder eller stödtecken kunde vara att alla lärare inte fått 
instruktioner om hur det fungerade och kunde därför inte använda sig av det på ett 
gott sätt gentemot barnen. Vilket lärarna beskrev som synd, eftersom det kan hjälpa 
barn med annat modersmål eller andra svårigheter gällande språket. En lärare 
beskrev: 
 

Här är något som vi gjort, till exempel använt oss av en laptop där vi tagit bilder på 
barnen och skrivit en liten text på vad som hänt under en tid. Det är något vi har som 
går hela dagarna för både barn och föräldrar att se. 

 

Detta för att skapa mer nyfikenhet hos barnen samt att föräldrar fick insyn i vad som 
hänt. De har även en bok som varje vecka uppdateras för att visa veckans aktiviteter. 

 

4.5 Estetisk kommunikation 
 

Det framkom att sång användes vid samlingarna, lärarna menade att sång utvecklar 
barns språk. En lärare beskrev att hon genom sin utbildning lärt sig spela gitarr och 
alltid använder det när hon har sångsamling. Läraren menade att barnen blir mer 
motiverade till att sjunga om gitarren används. En annan lärare poängterade att det 
är viktigt att upprepa samma sånger för mindre barn, då hon uttryckte: 

Vi har börjat med två samlingar, där de större barnen får det de behöver och de 
mindre jobbar mer med upprepning, samma sagor och sånger. 

 

Det framkom att lärarna använde eget material av olika slag, i det språkstimulerande 
arbetssättet. 

I - Använder ni något eget material? 

R -Vi tar ju hela tiden fram material. 

 

En del lärare beskrev att de tar med sig material hemifrån som används till olika 
aktiviteter, som exempelvis pyssel. En lärare berättade att hon köpt vanliga vykort. 
Barnen arbetade med att lära sig färg, mönster, lika och olika, med hjälp av vykorten. 
Läraren menade att arbetet med vykort blev både språkbaserat och matematikbaserat 
och framhöll att det var bra för barnen. De flesta lärarna skapade egna bilder, som 
användes till att träna på olika begrepp eller bara berätta vad bilderna föreställde. En 
lärare berättade att hon hade tagit en bild på ett träd, som fanns på förskolans gård, i 
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årets alla årstider. Dessa bilder användes för att samtala med barnen om årstiderna. 
Hon uttryckte: 

Till exempel om vi pratar årstider så har vi en bild på vårat träd här utanför, hur det 
ser ut olika årstider och vad årstiderna heter. 

Några lärare arbetade med flanellografsagor och till dessa sagor skapades eget 
material. Andra arbetssätt genom sagor skapade lärarna även eget material till.  

Här om dagen tog jag fram en ekorre och sa: Hej barn, ska jag berätta en saga för er? 
Och barnen uppskattade ju det här och levde sig mer in i vad som hände. 

Lärarna framhöll att de dramatiserade sagor i samlingarna och tränade begrepp med 
hjälp av eget framtagna figurer eller mjukisdjur. En lärare nämnde att de har skapat 
”gröna stolen” som består av ett bord och en stol. Stolen användes av barnen och 
förklarade att det barn som satt på stolen fick berätta och dela med sig av något till de 
andra barnen. Fördelen med ”gröna stolen” var att barnen fick öva på att vänta på sin 
tur att säga något, eftersom det bara var den som satt på stolen som fick berätta 
något. Samt att barnen inte skulle känna sig tvungna att säga något men fick ändå 
fördelen att se hur det fungerade. En del lärare menade att om ekonomin skulle varit 
bättre kunde de arbeta på en annan nivå, de menade att mer material kunde köpas in. 
Alla lärare framhöll ändå att eget material också fungerar bra.  
 

5 Resultatanalys och Diskussion 
 

Nedan diskuteras vår uppfattning av metodvalet samt vår uppfattning av resultatet. 
Vi ger även förslag på nya forskningsfrågor och beskriver den pedagogiska 
relevansen.  

5.1 Metoddiskussion 
 

Vi valde att använda intervjuer i denna studie, eftersom syftet var att undersöka hur 
lärare beskrev att de arbetar språkstimulerande i förskolan samt hur de beskrev den 
språkliga miljön. Det innebar att det blev en kvalitativ undersökning, vilket innebar 
att vi tolkade intervjusvaren och på så sätt analyserade resultatet. Eftersom vi inte 
kunde mäta resultatet med hjälp av diagram eller tabeller blev valet av en kvalitativ 
studie det rätta. Enligt Denscombe (2009) var fördelarna med en kvalitativ studie att 
intervjuerna gav möjlighet att få utförligare svar, vilket kunde leda till en inblick i en 
komplex värld. Genom utförliga svar fick vi bättre inblick i förskolans språkliga värld. 
Däremot fanns det en nackdel med kvalitativa studier och det var att resultatet kunde 
tolkas på olika sätt (Denscombe, 2009). Vi var medvetna om detta och har i studien 
förhållit oss objektiva med litteraturen som grund. Vi känner oss nöjda med 
metodvalet, då intervjuerna flöt på som samtal och intervjufrågorna förde samtalen 
vidare. Bjørndal (2005) menar att fördelen med intervjuer genom samtal var att 
intervjuaren kan upptäcka detaljer och skapa sig en förståelse för den intervjuades 
tankar och känslor. Vi ansåg att svaren vi fick var tillräckliga för undersökningen, 
men däremot tror vi att studien skulle blivit ännu mer utförlig och tillförlitlig om vi 
kombinerat intervjuer med observationer. Hade vi kombinerat med observationer 
hade vi själva kunnat se vad lärarna arbetade med och hur miljön såg ut på 
förskolorna, därmed kunnat komplementera detta med intervjusvaren vi fick. 
Bjørndal (2005) menade att resultatet kan ge en bättre validitet och reliabilitet om 
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det kombineras flera metoder. Vi valde trots detta bort observationer på grund av 
tidbrist samt att vi ändå ansåg att tio intervjuer skulle ge den information vi behövde 
för studien. 

Våra intervjuer innehöll frågor där svaren inte var förbestämda och tillät oss också att 
ställa följdfrågor på det som sades. Enligt Lantz (2007) kallades detta för öppen 
intervjuform och innebar att respondenten ger svar utifrån sina egna tankar och 
erfarenheter. Genom följdfrågorna vi ställde fick vi respondenterna att bli 
uppmärksamma på arbetsmetoder de inte tänkte på att de använde. Hade vi istället 
använt oss av enkäter, kanske inte svaren blivit så utförliga som vi hade hoppats på. 
Eftersom vi spelade in våra intervjuer kunde vi därför inte missa något viktigt som 
framkom i intervjuerna, vilket underlättade vår resultatanalys. Denscombe (2009) 
menade att det ger en komplett dokumentation när intervjuerna spelas in. Detta 
kände vi efter utförda intervjuer, hade vi valt att inte spela in hade vi förlorat mycket 
viktig information. Vi tror även att det hade varit ett stort störningsmoment under 
intervjuernas gång om vi hade behövt anteckna det som sades. Valet av de 
respondenter som medverkade i intervjuerna känner vi oss nöjda med, trots att 
Denscombe varnar för att använda sig av ett bekvämlighetsurval i forskningsstudier. 
Däremot kan respondenter handplockas på grund av att den som utför studien vet att 
dessa respondenter kan ge det svar man är ute efter (Denscombe). Även om vårt 
urval var av bekvämlighet, på grund av brist på tid och ekonomi, anser vi att 
resultatet ändå blev tillförlitligt då vi har en bra spridning på var respondenterna var 
verksamma. 

 

5.2 Resultatanalys och Resultatdiskussion 
 

Under denna del redovisas resultatanalysen med underrubriker utifrån studiens 
frågeställningar. 

 

5.2.1 Språkstimulerande arbetssätt 
 

I intervjuerna framkom fem olika arbetssätt. Dessa var lärarstyrd kommunikation, 
vardagskommunikation, auditiv kommunikation, visuell kommunikation och estetisk 
kommunikation. 
 
Vi har tolkat att lärarstyrd kommunikation innehåller sådant som lärare beslutar att 
barn ska öva på, exempelvis samlingar med rim och ramsor, samt språkmetoder med 
olika förbestämda mallar att arbeta utifrån. Svensson (1998) framhåller att i ett 
sociokulturellt perspektiv är samspelet fokus för att utveckling ska ske, det är viktigt 
att barn får tid tillsammans med både vuxna och andra barn. Genom att arbeta med 
lärarstyrd kommunikation, exempelvis samlingar, får barn övning i språket då 
samspel mellan barn och vuxna förekommer. Lärarstyrd kommunikation går även att 
koppla till den behavioristiska teorin, eftersom Svensson (1998) beskriver att Pavlov 
och Skinner menade att barn lär genom imitation. Om man däremot tror mer på den 
nativistiska teorin, är användningen av lärarstyrd kommunikation inte lika aktuell. 
Svensson (1998) beskriver att teorin innebär att barn inte behöver träning utan 
hjärnan är förprogrammerad att gå igenom olika utvecklingsstadier och ju mer barn 
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mognar desto mer utvecklas de. Detta tolkar vi som att lärarstyrd kommunikation 
inte behöver förekomma, utan det är viktigare med vardagskommunikation. 
 
Resultatet visade att några förskolor använde språkmetoder. De metoder som bland 
annat förekom var Takk och Bornholmsmodellen, vilka vi har tolkat som lärarstyrd 
kommunikation. Läraren beskrev att Bornholmsmodellen innebar att barnen 
arbetade med att lyssna till rim och ljuden som orden består av. När barn får arbeta 
med ljudning i förskolan får de chans att uppfatta sambandet mellan ljud och 
bokstav, vilket kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Detta styrks i Björklunds 
(2008) uttalande om att fonologisk medvetenhet är en av de viktigaste delarna i 
barns läsutveckling. Fonologisk medvetenhet innebär den beståndsdel i språkets 
uppbyggnad som beskriver språkets ljud och funktion (Björklund, 2008 och Arnqvist, 
1993). Bristande undervisning i fonologisk medvetenhet kan leda till läs- och 
skrivsvårigheter (Andersson, 2006, Arnqvist, 1993 och Espenakk, 2004). 
 
Lärarna använde även vardagskommunikation för att stimulera barns språk. Som 
vardagskommunikation har vi tolkat sådant som uppstår naturligt på förskolan, som 
exempelvis samtal och lek. När lärarna samtalade med barnen skedde det på ett 
övertydligt sätt. Arnqvist (1993) framhåller att vuxnas talspråk blir en förebild för 
barn. Om då lärare talar övertydligt borde det bli lättare för barn att uppfatta och 
reproducera språket. Arnqvist (1993) framhåller att det bland annat är under 
förskoleåren den pragmatiska utvecklingen sker. Vilket innebär att det ligger stor vikt 
i att vuxna i omgivningen hjälper barn att föra en dialog. När lärarna undviker ja- och 
nejfrågor skapar det en förutsättning för barn att försöka formulera hela meningar 
och på så sätt öva sig på talspråket. Detta uppfattar vi som ett bra sätt att stötta barn i 
att föra en dialog. När barn går i förskolan är språket en viktig del i verksamheten, 
barn behöver språklig stimulans och socialt samspel för att utvecklas (Svensson, 
1998). Samtal bör därför förekomma under hela dagarna, i alla situationer, i 
förskolans verksamhet. Det framkom att lärarna förklarade ord i böcker som barnen 
inte förstod, vilket går att koppla med vad Vygotskij hävdade enligt Längsjö och 
Nilsson (2005). Vygotskij menade att barn befinner sig i en proximal utvecklingszon, 
alltså kan de nå längre i sin utveckling med hjälp av annan som har mer kunskap. Om 
lärare förklarar ord ger det barn möjlighet att öka sitt ordförråd och kan hjälpa barn 
att få förståelse för innehållet i boken.  
 
Spel användes i arbetet med att utveckla barns språk och kommunikationen som 
uppstår där har vi tolkat som vardagskommunikation. Läraren som framhöll att de 
spelade spel menade att barnen lär sig mycket genom det, där hon bland annat 
nämnde kommunikation och samspel. Svensson (1998) tolkar Vygotskij och beskriver 
att Vygotskij menade att i ett sociokulturellt perspektiv ses barns utveckling som en 
social process. Vygotskij menade att barns språkutveckling under förskoletiden 
kräver socialt samspel. Om då kommunikation och sampel utvecklas genom 
spelandet är det till en fördel i barns språkliga utveckling. Även Benn (2003) 
poängterar socialt samspel och framhåller att en aspekt i barns lärande är just det 
sociala sammanhanget.  
 
Vi har tolkat att arbete med auditiv och estetisk kommunikation innebär sådant som 
går att höra, se och göra. Resultatet visade att lärarna bland annat använde 
högläsning och sång för att stimulera barnens språk. Dessa är arbetssätt som går att 
koppla med den kognitiva teorin. Svensson (1998) beskriver att den kognitiva teorin 
innebär att barns språk utvecklas genom upplevelser som leder till eget tänkande. Vi 
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anser att aktiviteter som innefattar olika sinnen är sådana upplevelser och bör därför 
användas för att utveckla barns språk. Användning av visuell kommunikation ser vi 
som synintryck som stimulerar språket. Förskolornas miljö beskrevs likartat när det 
gäller väggarnas utseende. Resultatet visade att det sätts upp bilder på exempelvis 
bokstäver, olika aktiviteter och teckenbilder för barn som ännu inte har talet. 
Svensson (1998) anser att det bör finnas textmiljö på förskolan för att skapa en 
språkstimulerande miljö. Vidare menar Svensson att på lådor och hyllor ska det 
finnas bild och text, likaså på barns egna lådor och tillhörigheter. Bild och tecken på 
både vägg och barns lådor ger dem insyn i skriftspråket, genom att de hela tiden ser 
bokstäverna och hur orden är uppbyggda.   
 
 

5.2.2 Frekvent använda arbetssätt 
 
Samlingar med olika inslag av språkstimulerande aktiviteter uppfattas som ett vanligt 
förekommande arbetssätt. Resultatet visade att samlingarna innehöll inslag av sång, 
rim och ramsor, sagor och bilder med text. Lärarna använde sång i samlingen för att 
de ansåg att det stimulerade barns språk. Detta styrks i litteraturen. Jederlund 
(2007) poängterar att sång är värdefullt för att barn får chans att använda svåra ord 
tillsammans med rytmen i melodin. Wallenkrans (1997) framhåller att sången tränar 
upp de organ som behövs för att kunna tala. Alla undersökta förskolor arbetade med 
sång och litteratur påtalade sången, vilket gjorde att vår uppfattning blev att det är 
språkstimulerande och därför bra att använda för att utveckla barns språk. Det 
framkom att ramsor där barn får klappa stavelser är till en fördel i barns 
språkutveckling. Även enligt Fast (2008) är rim och ramsor till fördel, det kan hjälpa 
barn att begripa språkets rytm. Om barn får arbeta med att klappa stavelser får de 
ännu mer stöd i att uppfatta språkets uppbyggnad. Fast (2008) framhåller att när 
barn får arbeta med rim och ramsor inspireras de till att testa språket på ett sätt som 
de annars kanske inte vågar. Vi upplever att det lustfyllda lärandet genom rim och 
ramsor leder barn till att utmana sig själva och utveckling kan ske. Att utmana 
språket menar Björklund (2008) kan leda barn till fonologisk medvetenhet, vilket är 
den viktigaste delen i barns utveckling mot läsning. Ett annat vanligt 
språkstimulerande inslag i samlingen var bilder tillsammans med text. Oftast 
handlade det om bilder på barnen tillsammans med deras namn, vilket användes till 
att ljuda namnen. Andersson (2006) och Arnqvist (1993) framhåller att dyslexi 
innebär en svårighet i att koppla samman ljud och bokstav. Björck-Åkesson (2009) 
menar att det fördelaktigaste är att arbeta förebyggande. Därför bör ljudning av ord 
och bokstäver vara gynnsamt att arbeta med redan i förskolan. Sagor användes i 
arbetet och vi uppfattar det som ett frekvent arbetssätt då det sker i samlingar. Det 
handlade om flanellografsagor och dramatisering av sagor. Dessa former av 
sagoberättande upplever vi involverar syn, hörsel och inlevelse. Det sker som 
högläsning, men historien blir mer levande och lustfylld för barnen. Då Läroplan för 
förskolan (2011) framhåller att verksamhetens innehåll ska vara lustfyllt och roligt, 
bör därför detta arbetssätt vara oklanderligt att använda. 
 
Ett annat vanligt arbetssätt som vi urskilde var högläsning. En lärare berättade att de 
använde högläsning i samlingen, genom att läsa sen visa upp tillhörande bilder. Fast 
(2008) menar att om barn får chans att se bild och text tillsammans kan de uppfatta 
hur skriftspråket fungerar. Högläsning i samling uppfattar vi som en aktiv aktivitet. 
Majoriteten av lärarna använde högläsning vid vilotillfällena på förskolorna och 
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läsvila uppfattar vi som en passiv aktivitet. Westerlund (2009) framhåller att läsning 
är det bästa språkstimulerande arbetssättet och Corsaro (2005) och Serpell (2001) 
framhåller att främst högläsning ger barn ett ökat och förmöget språk (Björklund, 
2009). Därför anser vi att högläsning bör ske aktivt, för att få barns fulla 
uppmärksamhet.  
 
 

5.2.3 Sällan använda arbetssätt  
 
Resultatet visade att endast ett fåtal lärare benämnde leken som språkstimulerande, 
vilket förvånade oss då leken är ett vanligt förekommande fenomen i förskolan. Det 
kan handla om att lärarna inte tänkte på leken som ett språkstimulerande arbetssätt 
just för att det är något som sker naturligt under dagarna på förskolan. Eftersom 
Strid och Häggström (2006) framhåller att leken bör vara i fokus och bidrar till 
språkutveckling då barn ofta för samtal i leken, anser vi att det ska ses som en viktig 
del i arbetet att stimulera barns språk. En lärare som däremot benämnde leken som 
språkstimulerande, menade att det är den viktigaste delen. Detta påtalar litteratur 
också. Fast (2008), Lillemyr (2002), Westerlund (2009) samt Strid och Häggström 
(2006) framhåller att det är i leken barn lustfyllt stimuleras till kommunikation. Vi 
anser därför att lärare bör bli mer medvetna om att leken stimulerar barns 
språkutveckling och medvetet använda leken språkstimulerande. 
 
Något annat vi anser bör uppmärksammas är munmotorikövningar. Träning av 
munmotorik framkom i resultatet som ett sällsynt inslag i verksamheten. Läraren 
som påtalade träning av munmotorik framhöll att det ger träning i språket, men att 
lärare kanske inte tror det. Då Jederlund (2007) hävdar att muskler i strupe och mun 
behöver träning för talproduktionen, ser vi att munmotorikövningar kan användas 
till detta.  
 
”Gröna stolen” och dess utformning var det endast en lärare som nämnde som 
språkstimulerande arbetssätt. Detta tolkade vi därför som ett sällsynt arbetssätt. 
Stolen hade skapats av lärarna på förskolan. Den gav barnen chans att använda 
talspråket och dela med sig av något till andra. Då barnen får utgå från sig själva tror 
vi att språkandet blir mer lustfyllt och därför underlättar utvecklingen. Detta får vi 
stöd i Björck-Åkessons (2009) påstående. Grunden som läggs i förskolan ska ske 
lustfyllt och stärka barns självförtroende. Även Läroplan för förskolan (2011) 
framhåller att lärandet ska ske lustfyllt, samt att verksamheten ska utgå från barns 
erfarenheter. ”Gröna stolens” utformning är alltså ett gott arbetssätt i utvecklingen av 
barns språk. 
 
Arbete med sagolådor framkom i resultatet som ett sällsynt arbetssätt. Det var en 
lärare som berättade att de arbetat med sagolådor. Vilket innebar att barnen arbetade 
med en och samma saga genom olika aspekter, exempelvis med högläsning, 
bordssaga och dramatisering. Detta arbetssätt går att koppla med Läroplan för 
förskolan (2011), där det står att förskolan ska erbjuda barn chans att kommunicera 
med olika uttrycksformer, som drama, sång och bild. Genom att barnen fick arbeta 
med olika uttrycksformer varierades arbetssättet för barnen, vilket gjorde att det blev 
mer lustfyllt och gav läraren chans att lyckas fånga upp alla barn. Detta anser vi är 
viktigt för att inget barn ska bli exkluderat. Läroplan för förskolan (2011) och Björck-
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Åkesson (2009) framhåller att verksamheten ska anpassas efter varje barn. Vilket kan 
vara komplext, därför kan ett varierat arbetssätt hjälpa till med detta. 
 
En lärare berättade om ett intressant sätt att arbeta med berättelser, som resultatet 
visade var ett sällsynt arbetssätt. Barnet på förskolan hade fått tagit med sig en nalle, 
en kamera och en skrivbok hem. Barnet och föräldrarna kunde använda det för att 
dokumentera vad de gjorde under en helg. Utav detta skapade läraren och barnet en 
bok, som kunde läsas och användas för träning av återberättning. Både Fast (2011)  
och Svensson (2005) menar att när läraren utgår från barns erfarenheter ökar 
intresset och nyfikenheten hos barn. Svensson (2005) framhåller att det är ett bra 
arbetssätt att låta barn skapa egna berättelser. Skapandet av egna berättelser ger även 
möjligheter för barn att berätta om sig själva, vilket blir ett lustfyllt sätt att träna på 
det talade språket.  
 

5.2.4 Språkmiljö 
 

Resultatet visade att lärarna är måna om att material, som böcker, pyssel och spel 
fanns tillgängligt för barnen. En lärare berättade att de hade spelen åtkomligt, vilket 
resulterade i att det spelas mycket som i sin tur utvecklar barnen. Lärarna menade att 
om de har material framme gör det att barnen lätt kan välja något och hålla lusten för 
valet uppe. Strid och Häggström (2006) anser att om förskolan skapar en 
språklekhörna i verksamhetens lokaler gynnas den språkliga miljön för barn. Detta är 
något inte fanns på de undersökta förskolorna, men däremot försökte de utforma 
miljön så att den lockar till aktivitet. Fast (2011) anser att det ska finnas papper, 
pennor, kuvert och frimärken att tillgå, då detta bidrar till mer kommunikation 
mellan barnen under aktiviteter. Det ska alltså finnas material tillgängligt för att ge 
barn lust till att skapa och genom det öka sin kunskap. Eftersom lärarnas 
förhållningssätt gentemot miljöns utformning är sådan skapar det ett klimat där barn 
kan utvecklas språkligt. Resultatet visade att stolar och bord gjorts tillgängliga för 
barnen, där de hade möjlighet att utföra sina aktiviteter.  Detta framhåller Strid och 
Häggström (2006) då de menar att det bör finnas sittplats vid bord och kanske en 
matta där barnen kan sitta och utföra språkstimulerande aktiviteter. Genom att ha 
miljön utformad där bord och stolar kan användas av barnen, skapas ett lugn när 
barnen ska arbeta. Arnqvist (1993) framhåller att John Watson, grundaren till den 
behavioristiska teorin, anser att just miljön har betydelse för utvecklingen. Miljön har 
alltså en betydande faktor för barns språkstimulans i dess väg till ett språk.  
 
Resultat visar att lärarna inte är säkra på hur barnen skulle påverkas om miljön 
skulle se annorlunda när det gäller att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Lärarna 
trodde däremot att miljön påverkar, genom att barnen skulle bli mindre intresserade 
att lära sig och utvecklingen skulle ta längre tid. Detta skulle kunna leda till att det 
blir svårare att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Längsjö och Nilsson (2005) 
menar att det är viktigt att lärare är lyhörda och skapar en trygg miljö för att barns 
utveckling ska stimuleras. Det framkommer att lärarna ändå är medvetna och tror att 
miljön har betydelse för barns språkutveckling. Även om de inte vet hur barnen skulle 
påverkas verkar de ändå försöka skapa en trygg och stimulerande miljö. 
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5.2.5 Slutreflektion 
 
Nedan redovisar vi våra tankar och reflektioner kring resultatet och analysen. 
Resultat visade att ett vanligt förkommande språkstimulerande arbetssätt var 
samling med inslag av bland annat sång, rim och ramsor, sagor. Det är något som vi 
tycker är positivt då det gör språkinlärningen lustfylld. Högläsning används frekvent 
och att göra läsning till en aktiv aktivitet istället för passiv som exempelvis läsvila, 
tror vi kan få läsningen vanligt använt under hela dagen i verksamheten. Vi tror att 
barn blir mer uppmärksamma och tar in mer av aktiviteten om det sker aktivt. Vi 
känner att det negativa med att läsa i storsamling är att barn är en bit ifrån boken och 
därför inte ser texten ordentligt.  

Efter denna studie har vi en uppfattning om att ett bra sätt att arbeta 
språkstimulerande är att använda sig av en metod/modell, men bara om alla i 
arbetslaget får möjlighet till samma utbildning. Vi tror att det är bra på grund av att 
alla lärare då arbetar på samma sätt och vet vad som ska göras. Annars kan det nog 
bli medelmåttigt utfört och det viktiga språkstimulerande arbetet kanske glöms bort. 
I resultatet framkom det att bara en av de tio medverkade respondenterna använde 
Bornholmsmodellen. Vi hade redan innan resultatet i forskningen en uppfattning om 
att det inte var vanligt förekommande med förskolor som använder 
Bornholmsmodellen, vilket vi fortfarande tror då det endast var en förskola som 
använde den. Detta anser vi är synd då Bornholmsmodellen uppfattas som en 
framgångsrik metod. Det har i studien visat sig att bristen på pengar och utbildning 
ibland hindrar lärares arbete, vilket kanske är en bidragande faktor till att 
Bornholmsmodellen inte används mer. Vi tror att om den finns i större utsträckning 
kan arbetet med att förebygga läs- och skrivsvårigheter bli bättre. 

Något som de medverkade beskrev som språkstimulerande arbetsätt var samtalet och 
hur de på olika sätt använde samtalet. Samtalet upplevdes som något viktigt och 
lärarna försökte använda språket övertydligt i alla situationer under dagen. Det 
beskrevs att i matsituationer agerade en lärare samtalsledare för att alla barn skulle 
ha samma möjlighet. Detta upplever vi bara som positivt, för vi tror att barn inte har 
förståelsen att alla måste få möjlighet att samtala. Vi tror att samtalet har en stor 
betydande faktor i språkstimulansen, för att kunna förebygga läs-och 
skrivsvårigheter. 

Det framkom utifrån resultatet att ingen av lärarna nämnde dans och musik som 
språkstimulerande. Med musik menar vi musik på radio, cd-skivor eller egenskapad 
musik, alltså inte sång som var vanligt förekommande på de undersökta förskolorna. 
Det anser vi är lite synd anser vi då barn tittar på olika program med musik, lyssnar 
på radion och finner det lustfyllt. Om det är så att de inte använder musik och dans i 
utvecklingen av barns språk kan det kanske vara för att de inte har tillräckligt med 
kunskap om relevansen. Vi reflekterade kring varför det egentligen är på det sättet 
och vilket som är det bästa sättet att arbeta på. Det står beskrivet i Läroplan för 
förskolan (2011) att användning av olika uttrycksformer ska användas för att utveckla 
barns skapande och kommunikation. Vi har funderat kring om det handlar om 
ekonomin eller kanske engagemanget eller medvetenheten hos lärarna.  

Resultatet visade att när det gäller miljön var den ganska snarlik på alla förskolor. 
Lärarna var angelägna om att material som böcker, spel och pyssel skulle finnas 
tillgängligt för barn, för att de skulle stimuleras och utvecklas. De dekorerade 
väggarna med texter, bilder, tidningsutklipp och annat som barnen har gjort. Detta 
för att barnen skulle få inblick i skriftspråket. Vi uppfattar det som positivt eftersom 
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det skapar lusten till att vilja lära och leder till språkstimulans. Det finns inget bättre 
än en tilltalande miljö där allt finns på barnens nivå där de själva kan välja vilken 
aktivitet de vill utföra. Vi upplever därför att miljön har en betydande faktor för barns 
språkutveckling. Vi anser att det är bra att miljön visas upp på ett inbjudande sätt. 
Däremot känner vi att kunskapen om vilken miljö som utvecklar barnen bäst och 
kunskapen om hur barn påverkas av miljön borde öka. I resultatet uppvisades det att 
lärare ofta använde eget material, som skapas för att barn ska kunna utföra de 
aktiviteter som lärare ansåg sig passa för deras språkstimulerande arbete. Vi upplever 
det positivt att lärarna själva tar fram material som de anser fungerar för deras 
verksamhet, då det visar på engagemang hos lärarna.  

 

5.3 Slutsatser  
 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i förskolan arbetar för att stödja 
barns språkutveckling. Vi har kunnat urskilja att lärare använder kommunikation på 
olika sätt för att utveckla barns språk, exempelvis genom samlingar. Användning av 
kommunikation tolkar vi som positivt i ett sociokulturellt perspektiv, då det infattar 
socialt samspel. Vi har även uppfattat att träning genom olika sinnen används, som 
auditiv, visuell och estetisk träning. Detta tolkar vi som positivt i ett kognitivt 
perspektiv, då upplevelser leder till tänkande vilket leder till utveckling. 

Efter denna studie har vi uppfattat att de vanligast förkommande arbetssätten för att 
utveckla barns språk var samlingar och högläsning. Dessa var arbetssätt som alla 
förskolor använde, men inte efter någon speciell metod utan lärarna använde det som 
de tyckte passade för deras verksamhet. De arbetssätt som vi kunde urskilja som 
sällsynta var bland annat munmotorikövningar och olika språkmetoder. Det som 
förvånade oss var att musik och dans inte nämndes av någon lärare. Vi anser att 
användningen av och medvetenheten om dans och musik borde utökas på 
förskolorna eftersom det är ett språkstimulerande arbetssätt som kan hjälpa att 
förebygga läs- och skrivsvårigheter. Vi uppfattar ändå att medvetenheten om olika 
språkstimulerande arbetssätt finns hos lärarna, men den skulle kunna utökas.  

Vi ville också veta hur lärarna använder  språkmiljön för att stödja barns 
språkutveckling i förskolan. Det visade sig att miljön har utformats till att barn ska ha 
möjlighet att själv kunna arbeta med aktiviteter. Lärarna var angelägna om att allt 
skulle vara åtkomligt för barnen, för att skapa lust till lärande. Resultatet visade även 
att synintrycken för barn har betydelse, då väggar dekorerades med bilder och texter. 
Lärarna trodde att miljön har en stor betydelse för utveckling av språket och var 
därför måna om att utforma miljön på detta sätt.  

 

5.4 Nya forskningsfrågor 
 

Efter denna studie känner vi fortfarande lite osäkerhet om arbetssätten som används 
är tillräckliga för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Därför skulle en ny 
forskningsfråga kunna vara, räcker metoderna i dagens förskolor till för att förebygga 
läs- och skrivsvårigheter?  

Efter snart avslutade studier på lärarprogrammet anser vi att vi har fått för lite 
kunskap om läs- och skrivsvårigheter. Det har även visat sig att det finns en känsla av 
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att få för lite utbildning i förskolans verksamhet om hur de ska arbeta med att 
förebygga läs- och skrivsvårigheter. Eftersom lärarens roll i barns språkutveckling är 
betydelsefull anser vi att en bra forskningsfråga skulle vara, är utbildningen till lärare 
tillräcklig när det handlar om att arbeta förebyggande mot läs- och skrivsvårigheter?  

 

5.5 Pedagogisk relevans 
 

Vi har intervjuat flera lärare på olika förskolor och vi har fått uppfattning om vilka 
språkstimulerande arbetssätt som används, samt hur språkmiljön kan vara utformad. 
Kunskapen om språkstimulerande arbetssätt och språkmiljö kommer hjälpa oss i vår 
roll som lärare och andra som läser denna studie. Detta anser vi då studien visar vilka 
variationer det finns av språkstimulerande arbettsätt, samt att det faktiskt är viktigt 
att medvetet använda dessa arbettsätt för att barn inte ska utveckla läs- och 
skrivsvårigheter. Om förskolor arbetar språkstimulerande får barn chans att tidigt 
leka med språket och skapa sig språkliga erfarenheter. Efter bearbetad litteratur och 
intervjuer har vi uppfattat att lärarens roll är viktig när det gäller barns 
språkutveckling. Vi har även insett att lärares förhållningssätt och kunskaper om 
språkutveckling och läs- och skrivinlärning är viktig i barns utveckling. Finns det en 
lärare med rätt kompetens och vilja kan barn tidigt stimuleras och finna lusten till 
språkinlärning. Det är alltså lättare att utbilda ett barn än att reparera en vuxen. 
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7 Bilagor 
 
Bilaga 1 Missivbrev 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Mälardalens högskola, som läser sista terminen på 
lärarprogrammet – tidigare åldrar. Vi ska nu skriva vårt examensarbete inom 
pedagogik och ser fram emot er hjälp i studien.  
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare arbetar språkstimulerande för att 
förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskolan. Lpfö98 (rev.2010) framhåller att 
förskolan ska sträva efter att alla barn ska få chans att utveckla ett varierat talspråk 
och ordförråd, samt att de ska utveckla intresse för skriftspråket med dess symboler 
och funktioner. Vi anser att ett språkstimulerande arbete är viktigt för att barn inte 
ska utveckla läs- och skrivsvårigheter och därför känner vi att det är extra viktigt att 
redan i förskolan arbeta språkstimulerande. Vi vill fördjupa oss i hur man som lärare 
kan arbeta på ett språkstimulerade sätt som gynnar alla barn.  
 
Vi kommer att utföra ett antal intervjuer med olika förskollärare som kommer att ta 
ca en halvtimme/timme. Vi försäkrar er anonymitet, då inga namn kommer att 
nämnas. Deltagandet är frivilligt och du som medverkar kan när som helst välja att 
avbryta ditt deltagande. All insamlad data kommer endast att användas för denna 
studie.  
 
Önskar ni få ytterligare information eller har ni några frågor kan ni kontakta: 
 
Anna Karlsson (student), XXXXXX@student.mdh.se 
Tel: 073-*** ** ** 
 
Linda Grönholm (student), XXXXX@student.mdh.se 
Tel: 076-*** ** ** 
 
Martina Norling (handledare), XXX.XXX@mdh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Vilka språkstimulerande metoder/arbetssätt använder ni? 

Använder ni något eget material? Vad i så fall? 

Vilka är fördelarna/nackdelarna med dessa metoder? 

Vad skulle ni önska fanns för metoder/material? 

Beskriv hur miljön ser ut på er förskola? 

Hur tror ni att barnen skulle påverkas om miljön var annorlunda? 

 

 


