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1. Inledning 
Barns identitetsutveckling och språkutveckling går hand i hand och det är genom 
språket som den enskilda människan blir synligt både för sig själv och för andra. 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010) står att förskoleverksamheten ska vara 
stimulerande och utmana barnets utveckling och lärande. Barn ska utveckla ett 
nyanserat talspråk, begrepp och ordförråd. Det står också i läroplanen att barn ska ha 
möjlighet till att leka med ord och berätta, ställa frågor, kommunicera och 
argumentera med andra. Förskolan ska också sträva efter att varje barn ökar intresset 
för skriftspråk samt har förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. 
I den reviderade läroplanen står 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 (Lpfö 98/2010, s.6). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) hävdar att det är pedagogernas uppgift att 
skapa tillfällen och ta tillvara olika situationer där barn kan använda och utveckla 
språket. Pedagogernas uppgift är också att möta och utmana varje barn där de 
befinner sig i sin språkliga utveckling. Den pedagogiska verksamheten i förskolan är 
därför mycket viktigt för hur barns tal utvecklas och stimuleras och hur läs- och 
skrivutvecklingen framskrider. I läroplanen står det att förskolan ska lägga grunden 
för ett livslångt lärande. Förskoletiden är en viktig period för barns språkutveckling 
och lärande. Eftersom både forskarna och läroplanen lägger stor vikt på stimulering 
av barns språkutveckling redan i tidig ålder är det värt att undersöka om 
förskollärarna syn på detta är i linje med vad läroplanen och forskning säger. Det är 
viktigt att pedagogerna är medvetna om hur barns språkutveckling stimuleras och 
stödjas.  
 
Det är också fascinerande att se hur små barn lär sig ett språk och att hur snabbt 
denna utveckling sker. Studien syftar till att undersöka pedagogernas syn på att 
främja och utveckla barns språkutveckling redan i förskolan. 
 

1.1 Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka några förskollärares syn på att främja barns 
språkutveckling i förskolan.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

 Vad innebär språk och språkutveckling för några förskollärare? 

 På vilket sätt arbetar lärarna för att stärka och stimulera barns språkutveckling 
i förskolan? 
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2. Teoretisk förankring och tidigare forskning 

 

I följande avsnitt presenteras olika språkteorier, hur barns språk utvecklas och hur 
barns språk stimuleras. 

 

2.1 Piaget och Vygotskij 

Enligt Lindö (2010) menar Piaget att språket är ett system av tecken som utvecklas i 
ett socialt sammanhang. Samspelet mellan den kognitiva och den språkliga 
utvecklingen betonas av Piaget. Han hävdar att ett barns språk är egocentrerat och att 
istället för att barnet pratar med andra, pratar barnet mer med sig själv. Språket och 
tänkandet hos ett barn är medfött och mognar genom stimulans anser Piaget. Han 
menar att den sociala kompetensen inte utvecklas förrän senare. 

Vygotskij förespråkar ett sociokulturellt perspektiv, poängterar Lindö (2010) och han 
menar att barn redan från början använder språket för att kommunicera med sin 
omgivning tvärtemot vad Piaget hävdar. Vygotskij (i Lindö 2010) menar att språket 
överför den kultur som omger barnet och att människans språk är biologiskt, 
naturligt och unikt. Arnqvist (1993) beskriver att Vygotskij hävdar att via kulturarvet 
tillägnar sig barnet det logiska och viljemässiga tänkandet. Redan när barnet föds är 
barnet medlem av en kultur och med språket som verktyg kan det mänskliga 
tänkandet utvecklas. Han menar också att utvecklingen går från det sociala till det 
individuella tvärtemot Piaget som anser att utvecklingen går från det individuella till 
det sociala. Vidare hävdar Vygotskij att människans utveckling har sociala, kulturella 
och historiska inslag och att språket är ett socialt fenomen som utvecklas för att 
människor ska kunna kommunicera med varandra. Vygotskij menar att språket i 
början var kommunikativt och socialt och att det sociala språket kommer till uttryck 
när barnet vänder sig till en annan individ i sin omgivning. Det egocentriska språket 
utvecklas senare och i förskoleåldern blir detta ett viktigt instrument för barnets 
tankeutveckling. Genom språket styr och planerar barnet sina handlingar.  

 

2.2 Barns språkutveckling 

 

2.2.1 Talutveckling 

Enligt Granberg (2006) jollrar barnet före ett års ålder. Vid ett års ålder är det 
ljudspråksperioden då barnet talar i ett-ordsatser. I den här åldern kan barnet förstå 
och känna igen mellan tio och trehundra ord. Barnet talar vanligtvis två-ordssatser  
vid två årsåldern och språket börjar likna det riktiga språket mer och mer. Språkets 
grammatikaliska grunder läggs vid den här perioden och barnet förstår mellan 
tvåhundra och tvåtusen ord. När barnet är vid treårsåldern går talets utveckling 
mycket snabbt och barnet talar vanligtvis tre-ordsatser, barnet skapar sitt eget språk. 
De härmar, återskapar och nyskapar omgivningens språk. Taube (2011) skriver att 
redan när barnet är i fyra årsåldern vill de berätta om saker som de har upplevt för 
andra. I den åldern är det ändå svårt att berätta för andra vad de menar och det är 
inte ovanligt att viktiga fakta uteslutas och att händelser i deras berättande 
återberättas i fel ordningsföljd.  
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2.2.2 Fonologisk utveckling 

Svensson (1998), Arnqvist (1993) liksom Bjar och Liberg (2010) menar att fonologi 
handlar om språkljudens struktur, om hur vi skiljer på olika språkljud och hur vi 
formar de olika språkljuden. Enligt Arnqvist (1993) är den fonologiska utvecklingen 
förknippad med barns uttalsutveckling. Arnqvist (1993) skriver att små barn ofta har 
svårt att producera språkljud och menar att det inte går att bestämma i vilken 
ordning de olika språkljuden kommer eftersom barns uttalsutveckling sker vid olika 
perioder och skiljer sig från individ till individ men att den första perioden infaller 
under barnets första månader. Jollerperioden kommer efter denna period och 
jollerljuden beskrivs som ett gurglat ljud som senare liknar mer stavelser. Vid ett års 
ålder brukar barn i regel kunna säga sina första ord. Under den fonologiska 
utvecklingen blir uttalet mer begripligt och vid fyra årsålderns kan barn oftast hela 
det svenska fonemsystemet. 

 

2.2.3 Semantisk utveckling 

Arnqvist (1993) poängterar att semantisk utveckling är en viktig aspekt i barns 
språkutveckling. Semantik handlar om vad ett ord betyder och vad det har för mening 
och betydelse. Under de första åren i förskolan lär sig barn många nya ord och barnet 
är mycket aktivt i sitt ordförråd, provar nya ord i olika sammanhang och kombinerar 
flera ord till satser på ett meningsfullt sätt när de har fått ett ökat ordförråd. Barn 
behärskar cirka 14000 ord från det de har sagt sina första ord fram till sex års ålder. 
Ordförrådet fördubblas från första skolåret till vuxen ålder. Små barns första ord är 
oftast substantiv eftersom det är lättare att uppfatta, senare när barn använder ord 
för handling använder de både verb och substantiv samt prepositioner för att 
beskriva handlingen. Vid tre års ålder börjar barnet kunna skilja på föremål och 
handling. Barnet börjar också förstå logiska samband som orsak och verkan.  

 

2.3 Skrivutveckling 

Enligt Wengelin (2009) innebär inlärning av att skriva, att kunna gå från det talade 
språket till en ny form av skriftspråklig kommunikation. Westerlund (2009) hävdar 
att de flesta 3-4 åringar som växer upp i en miljö där de ser vuxna läsa och skriva 
själva låtsas läsa och skriva. Trots att barnet håller boken rättvänd eller upp och ner 
beter barnet sig som läsande. Intresset för skrivande hos barn kommer långt innan de 
har något begrepp om sambandet mellan språkljud och bokstav.  Redan i tidig ålder 
lär sig barn att känna igen enskilda bokstäver men bokstäverna uppfattas som 
symboler av barnet. Troligen kan 3-4 åringar tolka varje enskild symbol men de 
klarar inte av att sätt ihop dem till ett meddelande. Taube (2011) skriver och refererar 
till Shagoury (2009:45) som menar att för många barn är teckningar det tidiga 
skrivandet. Till en början använder barn lite bokstäver på teckningar, senare när 
skriften blir vanligare på teckningarna blir det uppenbart att text och bild är redskap 
som tillsammans berättar det som ska berättas. För att ett budskap ska gå fram 
behövs både text och bild. Kullgren (2006) poängterar att klotterskrivande är barns 
första skrivande samt att klotterskrivandet är början till barns fortsatta skrivande. 
Barn skriver oftast med stora bokstäver när de börjar skriva fler ord och meningar.  
Barn använder sig även av konsonanter när de skriver. Enligt Taube (2011) är det 
viktigt att barns första skrivförsök bemöts positivt av vuxna och omgivningen 
eftersom barn har ett stort behov av att få veta att andra visar intresse för deras 
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ritande och skrivande. En viktig förutsättning för att berätta skriftligt är att bli bättre 
på att berätta muntligt. 

 

2.4 Läsutveckling 

Barns läsutveckling enligt Kullberg (2006) börjar i regel med att barnet lär sig att läsa 
i bildsymboler. Barnet lär sig att känna igen ordbilder och senare när barnet på egen 
hand eller genom vägledning börjar jobba med alfabetet lär sig barnet att varje 
bokstav har ett namn samt att den står för ett ljud. Enligt Arnqvist (1993) innebär 
läsning att ett språkljud kopplas till en bestämd bokstav och varje bokstav ska ha ett 
ljudvärde. Många barn visar intresse för det skrivna ordet innan de börjar skolan. 
Redan i tre- till fyraårsåldern ställs många frågor av förskolebarn om böcker och 
bokstäver. Därför är det viktigt att ta vara på barns intresse och ge barnen positiva 
erfarenheter av litteratur. Barns läs- och skrivutveckling bör stimuleras redan i 
förskolan och deras språkliga nyfikenhet ska stimuleras. Enligt Ladberg (2003) och 
Arnqvist (1993) är det första steget till att lära sig att läsa är att förstå hur bokstäver 
förhåller sig till de talade ljuden och hur de sammansätts till ord och meningar. Detta 
heter att knäcka koden. Enligt Elbro (2004) bygger läsning på språkförståelse och 
avkodning. Avkodning är förenad med bokstäver och ordens ljud. När man avkodar 
innebär det att man kan språkljuda och se vad ordet har för betydelse. Avkodningen 
leder till igenkännande av ordens betydelse, uttal och grammatiska egenskaper. 
Språkförståelse används när man lyssnar på språkliga meddelanden. Den innebär att 
man får en uppfattning av ord, meningar, språkliga bilder samt olika typer av texter. 
Om man inte kan avkoda kan man inte heller läsa, bokstäverna blir några underliga 
krumelurer utan mening. Kan man både avkoda och förstå textens språk är det givet 
att man kan läsa. Taube (2007:11) skriver att nyckeln som ger tillträde till all annan 
kunskap är läskunnighet och att en god läsförmåga har stort betydelse för individens 
möjligheter till fortsatt utbildning och val av yrke.  

 

2.5 Språk och språkstimulans 

Enligt Ladberg (2003) är språk bron mellan människor. Människor behöver språk för 
att förstå och möta varandra samt bli förstådda. Genom uttryck når man fram till 
andra människor. Enligt Svensson (2005) är språket en källa till glädje på många sätt 
och språket hjälper oss att förstå omvärlden. Enligt Granberg (2006) startar och 
pågår barns språkutveckling långt innan barnet säger sitt första ord. Med hjälp av 
icke- språkliga meddelanden kan barnet kommunicera med sin omgivning redan från 
födseln och detta sker genom att barnet till exempel skriker, gråter, gurglar, sprattlar, 
jollrar samt söker ögonkontakt och använder ett ständigt utökat minspel. Vidare 
menar Granberg att barns språkliga utveckling ska stimuleras och det är mycket 
viktigt att lyssna och försöka förstå vad barnet vill och menar när de talar eller pekar 
på något. När vi vuxna lyssnar och talar med barnet stimulerar vi barnets ordförråd, 
uttrycksförmåga samt deras grammatik och meningsbyggnad. Om barnet blir tvingat 
till att tala genom att låtsas att inte förstå dess gester blir barnet osäkert och hindrat 
och kan ge upp i att kommunicera helt. Därför är det viktigt att istället för att hindra 
barnet att tala försöka sätta ord på barnets ordlösa budskap samt att knyta ord och 
meningar till händelser och föremål. Enligt Svensson (2005) är det viktigt att vuxna 
samtalar med barnet och hjälper dem att sätta ord på sina erfarenheter och 
upplevelser. Enligt Arnqvist (1993), Granberg (2006)  och Strömqvist (2010) är 
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förskoleåldern en viktig period för språkutveckling eftersom språket är den färdighet 
som utvecklas snabbast under de första åren då barnet går på förskolan. Arnqvist 
(1993) menar att tidig språklig erfarenhet har betydelse för den fortsatta 
språkutvecklingen. Genom språket förmedlar barn sina attityder, känslor och behov 
för omvärlden. Barn använder också språket för att förmedla ett budskap till någon i 
sin omgivning. Strömqvist (2010) hävdar att i samspel med sin omgivning lär sig 
barn talat språk, skriftspråk eller teckenspråk och att språkutveckling är förankrat 
både i ett kognitiv och i ett sociokulturellt sammanhang. Vid samtal med små barn 
bör vuxna ha ögonkontakt, tala långsammare och tydligt och tala med och inte till 
barnet, lyssna och låt barnet tala till punkt samt tydligt visa att det är intressant att 
lyssna på vad barnet säger (Granberg 2006).  

Taube (2011) och Westerlund (2009) poängterar att det är viktigt att föräldrar 
verkligen lyssnar och är lyhörda när barn talar. Vuxna ska visa intresse samt respekt 
och uppmuntra barnet i det muntliga berättandet. Enligt Granberg (2006) är det 
viktigt att läsa, berätta, rimma och ramsa samt sjunga för och med barnet. Vuxna och 
barn bör leka, umgås och ha roligt tillsammans eftersom leken ger språkstimulans 
menar Granberg. Arnqvist (1993) lägger stor vikt vid användning av rim och ramsor i 
förskolan. När den vuxne läser ramsor är det bra att låta barnen fylla i rimorden, 
eftersom då blir både barnen och de vuxna delaktiga i läsandet och barnen visar sin 
språkliga kreativitet när de får hitta på egna rimord menar Arnqvist. Svensson (2005) 
menar att vid användning av rim och ramsor behöver inte rimmen bli riktiga ord och 
inte heller vara enkla ord. Barnen behöver inte förstå varje ord utan låt barnen njuta, 
ha roligt, leka med och smaka på språket. Enligt Lindö (1998) har leken stor 
betydelse för barns språkutveckling. I leken kommunicerar barn med varandra och 
använder språket, motoriken samt förmågan att lyssna. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) beskriver att i leken utvecklar barn sin kommunikativa förmåga och 
språkträningen blir aktiv.  
 
I leken kommunicerar barn genom att använda ord, ljud, gester och rörelser för att 
göra sig förstådda. Strid och Häggström (2006) hävdar att barns lek bidrar till 
språkutveckling på ett lustfyllt sätt eftersom när barn leker samtalar och samarbetar 
de med varandra. För att stimulera barns språk enligt Arnqvist (1993) är det viktigt 
att utveckla barnens förmåga att med ord beskriva och förklara olika föremål. Enligt 
Wagner (2004) ska lärare tro på barnen och bygga deras självförtroende även om 
barnet inte kan läsa.  
 
Svensson (2005) beskriver vikten av bilderböcker och sagoläsning. Författaren menar 
att när man läser bilderböcker är det viktigt att låta barnen tala om bilderna. För att 
barn ska öva sin språkförmåga måste de själva tala om bilderna. När barn berättar 
bilderböcker får man veta om de har förstått begrepp, ord och berättelsens innehåll.  
Westerlund (2009) hävdar att barns läslust ökar genom att vuxna läser för dem. 
Lindö (2009) menar att vid högläsning möter barnen en annan som berättar den 
”frysta” texten. Enligt Fast (2008) ger högläsning barn chans att lära sig om livet, 
omgivningen och språket. Bild och text tillsammans ger barnet möjlighet att uppfatta 
hur skriftspråket är utformat och konstruerat. Svensson (2005) poängterar vikten av 
tonlägets betydelse vid högläsning för att öka barnets intresse och lyssnande. ”Det är 
viktigt att man använder sig av rösten, på alla vis. Röstens styrka, tempo, rytmen i 
språket och pauser har stor betydelse. Tala högt eller viska, läs med svag eller stark 
röst, läs med pipig röst eller bas röst, tala sakta eller fort, se glad eller ledsen ut, rädd, 
modig, stolt, ynklig, bekymrad, förvånad, vänlig, elak, allt efter innehållet i 
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berättelsen. Ju yngre barnen är desto viktigare är intonationen”. (Svensson, 2005, 
a.31).  
 
Enligt Arnqvist (1993) ger sagoläsning och återberättande en språklig stimulans och 
bidrar till att förbättra barns förståelse av sin omvärld. Enligt Svensson (2005) är det 
viktigt med språklekar för barns språkutveckling. Vi människor leker med språket 
genom hela livet. Små barn leker med språket genom att jollra. Barn i förskolan och 
skolan leker med rim och ramsor. Genom att leka olika språklekar med barnen kan 
de bli mer förberedda inför den kommande läsinlärningen. Östlin (2012) poängterar 
vikten av surfplattorna, den nya digitala tekniken för barns språkutveckling i 
förskolorna. Hon menar att filma barnens lek eller experimentera och sedan 
tillsammans med barnen titta på och samtala kring detta kan öka barnens förståelse 
och bidra till ett ökat ordförråd. 
 

3. Metod 
 

I följande avsnitt presenteras tillvägagångssättet som använts under genomförandet 
av studien.  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Syftet med denna studie var att undersöka några förskollärares syn på att främja 
barns språkutveckling i förskolan. Utifrån syftet blev forskningsfrågorna: Vad 
innebär språk och språkutveckling för några förskollärare? På vilket sätt arbetar 
lärarna för att stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan?  

För att besvara forskningsfrågorna i studien har en kvalitativ insamlingsmetod och 
analys av data genomförts. Fördelarna med en kvalitativ metod, enligt Denscombe 
(2009), är att den ger möjligheter till alternativa förklaringar och att den är förankrad 
i verkligheten. Jag har intervjuat sex lärare på två olika förskolor för att få en djupare 
inblick och förståelse för hur lärarna tänker och handlar kring barns språkutveckling.   

 

Det kvalitativa synsättet har växt fram ur de humanistiska vetenskaperna – i 
första hand med de filosofiska inriktningarna hermeneutik och fenomenologi 
som grund. Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå 
det resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara eller förutsäga 
(Stukát, 2005, s. 32). 

 

För att utföra intervjuerna har jag använt semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor samt följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer gav möjlighet till 
respondenterna att utveckla sina svar. Stukát (2005) och Denscombe (2009) hävdar 
att en semistrukturerad intervju är mer öppen för djupgående resonemang, forskaren 
låter respondenten utveckla sina uppfattningar. Intervjuerna ägde rum i ett förbokat 
samtalsrum på förskolorna, som lärarna själva hade valt. Ljudupptagning med hjälp 
av mobiltelefon har används och intervjuerna har utförts enskild, en intervjuare och 
en respondent. Denscombe (2009) påpekar att ljudupptagning är en tillgång i det 
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kvalitativa arbetet och den ger en fullständig dokumentation och information i 
intervjun. Nackdelar med intervjuer enligt Stukát (2005) är att metoden är mycket 
tidskrävande och att all data ska transkriberas. I följande text benämns de 
intervjuade lärarna som respondenter. 

 

3.2 Genomförande 

Jag tog kontakt med två olika förskolechefer på två olika förskolor via telefon och 
berättade om min studie. Jag informerade förskolecheferna om studiens syfte och jag 
skickade ett informationsbrev (se bilaga A) till förskolecheferna via e-post som 
vidarebefordrade informationsbrevet till de anställda med en förfrågan om 
deltagande i undersökningen. De lärare som ville delta i undersökningen hörde av sig 
till mig via e-post. Intresset av att delta i undersökningen var stort. Jag valde ut sex 
kvinnliga lärare på två olika förskolor som respondenter till denna undersökning. 
Anledningen till valet av mina respondenter var att jag var intresserad av lärare med 
olika långa arbetslivserfarenhet inom förskola. Det var en bra blandning av lärare 
som var nyexaminerade samt andra med lång arbetslivserfarenhet inom yrket. 
Respondenterna fick möjlighet att välja datum och tid för intervjun i god tid. 
Respondenterna har varit i åldrarna 26 till 62 år med 2 till 24 års arbetslivserfarenhet 
inom förskola. Intervjuerna har varit planerade och utförts på arbetstid i ca 30 till 45 
minuter per intervju.  

 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

Kort efter varje genomförd intervju överförde jag och sparade ljudfilerna från 
ljudupptagningarna från mobiltelefonen till en dator för att inga data skulle gå 
förlorad. Först transkriberade jag alla intervjuerna samt även mina anteckningar som 
jag skrev vid intervjuerna. Sedan läste jag igenom dem flera gånger. Jag lyssnade 
även igenom inspelningarna flera gånger. Detta gjorde jag för att kunna sortera och 
kategorisera mitt material. Jag ville hitta likheter och olikheter i respondenternas 
svar för att besvara studiens forskningsfrågor och syfte.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet enligt Stukát (2005) handlar om giltighet och om att ha ett mätinstrument 
som är lämpligast för att få fram information som är relevant för arbetet. Validitet 
innebär alltså om studien mäter det som man avser att mäta. För att säkra validiteten 
har jag utgått från litteratur och skapat intervjufrågor utifrån detta. Därmed täcker 
mina frågor studiens temaområde. I studien har jag använt mig av personliga 
semistrukturerade intervjuer med öppna frågor samt följdfrågor för att få svar på 
mina forskningsfrågor. Eftersom min studie enbart bygger på intervjuer kan 
validiteten vara bristfällig. Hade jag även kunnat se om respondenterna faktiskt gör 
som de säger, skulle detta ha kunnat höja validiteten. 

Enligt Stukát (2005) handlar reliabilitet om studiens trovärdighet och författaren 
skriver: ”Reliabiliteten kan översättas till hur bra mitt mätinstrument är på att mäta- 
hur skarpt eller trubbigt det är” (Stukát, 2005, s. 125). Vidare beskriver och ger 
Stukat även exempel på reliabilitetsbrister som kan förekomma i en undersökning. 
Dessa kan vara:  
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Feltolkning av frågor eller feltolkningar av frågor och svar hos den bedömda 
och/eller bedömaren, yttre störningar under undersökningen, tur och otur i 
vilka frågor som ställs (Stukát, 2005, s. 126). 

 

Med hjälp av mina följdfrågor har jag strävat efter att säkerställa att både jag och 
respondenterna tolkar frågor och svar på samma sätt. Dessutom har jag beskrivit mitt 
tillvägagångsätt så detaljerat och noggrant att någon annan har möjlighet att upprepa 
en likadan studie. 

3.5 Etiska ställningstaganden  
I studien har hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer 
tagits.  

Informationskravet: Deltagarna i undersökningen har i god tid med hjälp av 
informationsbrevet informerats om studiens syfte och att deltagandet i 
undersökningen är frivilligt och att respondenten kan när som helst avbryta sin 
medverkan. 

Samtyckeskravet: Respondenterna har själva bestämt över sin medverkan i 
undersökningen. Deltagarna har deltagit frivilligt och har haft rätt att avbryta sin 
medverkan. 

Konfidentialitetskravet: Hänsyn till deltagarnas konfidentialitet har tagits då inga 
namn benämns och all data har behandlats konfidentiellt.  

Nyttjandekravet: All insamlade data och resultatet av undersökningen har 
sammanställts och redovisats enbart i denna studie. 

 

 4. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras resultatet från respondenternas tankar kring barns 
språk och språkutveckling samt på vilket sätt de bidrar till barns språkutveckling 
redovisas även under detta avsnitt i löpande text med några citat från respondenterna 
som illustrerar min tolkning av intervjuerna.  

 

4.1 Förskollärarnas uppfattning av språk och språkutveckling 

Enligt respondenterna är språk ett sätt att kommunicera på och flera av 
respondenterna tycker att ofta när man talar om språk menar man det talade 
ordet. Två av respondenterna säger att ”vi använder språket för att förstå och bli 
förstådda och att det är genom språket barn förmedlar sina behov och känslor”. 
Fem av respondenterna menar att språk är även hur vi uttrycker oss genom 
kroppsspråket och skriftspråket. En respondent menar att små barn kan 
kommunicera långt innan de börjar prata genom ögonkontakt och till exempel 
när de skriker, gråter och när de skrattar.  
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Två av respondenterna menar att förskoletiden är mycket viktigt tid för barnens 
språkutveckling eftersom under de första åren tar språket fart och barnen lär sig 
mycket. De menar att när små barnen börjar på förskolan kan de flesta inga ord och 
talar inte, därför är det viktigt att stimulera språkutvecklingen redan då när de är så 
små. En respondent som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år tycker att det är mycket 
intressant att se hur små barns språk utvecklas, från det att barnet jollrar och leker 
med olika ljud till att de utvecklar språket och börjar säga ett ord, två ord och sedan 
börja säga korta meningar. En annan respondent poängterar: ”Det är viktigt att vi 
pedagoger lägger en bra grund för den senare utvecklingen av språket”. 

 

4.2 Förskollärarens sätt att stärka och stimulera barns 

språkutveckling 

 

4.2.1 Användning av surfplattor 

Samtliga respondenter har surfplattor på avdelningarna, men alla använder inte den 
nya tekniken som ett pedagogiskt verktyg för barns lärande och utveckling. Tre av 
respondenterna menar att de inte är kunniga och vet inte hur de ska använda sig av 
surfplattorna för att till exempel stimulera barns språk och lärande. De menar att de 
inte får tiden att räcka till för att kunna lära sig att använda den nya tekniken, 
eftersom de har stora barngrupper. En av respondenterna uttryckte sig enligt 
följande: ”Även om jag lär mig att använda Ipad så är det nästan omöjligt att gå ifrån 
barngruppen och träna till exempel alfabetet men ett barn för då försvinner en av oss 
och det blir för många barn att ta ha på två personal”.  

De respondenter som använder surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i 
verksamheten menar att språkinlärningen har blivit mer lustfyllt och intresset för att 
lära sig mer har ökat hos barnen. En av respondenterna menar att ” ipaden har ökat 
läs och skrivglädjen hos barnen”. För att stimulera barns språk använder de olika 
språkstimulerande appar, till exempel olika ordbilder och olika språklekar. 
Respondenterna menar att med hjälp av olika stavningslekar, bokstavspussel får 
barnen till exempel möjlighet att träna på att skriva alfabetet och skriva olika ord, 
läsa och lyssna på hur olika bokstäver och ord låter. ”Barnen tycker att det är mycket 
roligt att hitta på egna ord och höra hur ordet låter som de själva har hittat på med 
hjälp av appen”. Respondenterna använder även Ipaden till att dokumentera, tar 
bilder och filmar barnen när de till exempel leker. Tillsamman med barnen gör de 
även egna filmer. 

 

4.2.2 Språkstimulerande arbetssätt för att läsa och skriva 

Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att redan i tidig ålder stödja barns 
språkutveckling både i tal och mot skrivande och läsande på ett lekfullt sätt. 
Respondenterna poängterar även att i förskolan läggs grunden för allt lärande och att 
i förskolans läroplan och styrdokument framkommer tydligt att det är förskollärarens 
uppgift att arbeta med barns språkutveckling, läs- och skrivstimulering.  

En av respondenterna som arbetar med barn i åldrarna 3 – 5 år menar att intresset 
för att läsa och skriva finns hos barnen redan i tidig ålder och att redan då lägger de 
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märke till hur barnen tittar i sagoböckerna och låtsasläser i till exempel Alfons och 
Ludde böckerna. Hon menar att när barnen låtsasläser lyssnar pedagogerna noga och 
visar intresse för barnens läsande eftersom det ger barnet självförtroende till att 
fortsätta ”läsa”. Tre av respondenterna menar att en del barn blir läsintresserade vid 
2-3 års ålder och andra senare. 

En annan respondent berättar att de dagligen går igenom alfabetet i samlingen och 
att många barn känner igen bokstäverna. Samtliga respondenter menar att de även 
försöker att träna barnen att skriva egna namn på sina teckningar. En av 
respondenterna menar att det är viktigt att vuxna visar intresse för barnens ritande 
och när de försöker att skriva. Hon menar att: 

 

Vi märker när barnen målar eller ritar, de klottrar och försöker själva med att 
skriva sina namn trots att de inte kan skriva själva. Därför tar vi till vara på 
barnens intresse och uppmuntrar dem till att fortsätta skriva genom att visa 
intresse för deras skrivförsök. 

 

Samtliga respondenter har skriv- och ritmaterial framme så att barnen själva kan 
plocka fram från hyllorna. Tre av respondenterna har även pärlplattor framme som 
är formade som bokstäver som barnen själva eller tillsammans med pedagogerna 
lägger och formar till ord. 

Samtliga respondenter använder sig mycket av ordbilder. Dessa menar att barnen 
oftast lär sig känna igen ordbilder och symboler tidigt. En respondent berättar att 
”eftersom vi dagligen går igenom alfabetet och ljudar till bokstäverna i samlingen 
känner de flesta av våra 3-4 åringar igen bokstäverna ”. Två respondenter använder 
sig mycket av barnens namn i samlingen, vid lunch och mellanmål, en respondent 
även vid frukost. De lägger ut lappar med barnens namn vid de tillfällena så att 
barnen själva letar och tar reda på sin plats. Detta gör de för att träna barnen att läsa 
bokstäverna och känna igen det egna namnet. Vid samlingarna går de igenom vilka 
barn som är på förskolan och vilka som är hemma med hjälp av namnlapparna. 
Barnen får möjlighet att läsa vems namn som står på lapparna och barnen känner 
igen både det egna och kompisarnas namn. Två respondenter poängterar att barnen 
ofta vet vad bokstäverna heter men att de inte vet hur de låter, därför tränar de 
mycket med att tillsammans ljuda till bokstäverna. 

 

 4.2.3 Bilderböcker och sagoläsning 

Samtliga respondenter använder sig mycket av bilder, bilderböcker och sagoläsning. 
De läser en saga och går igenom den till exempel genom att samtala kring den. Det är 
viktigt att låta barnen prata och förklara vad de ser på bilderna eftersom då får man 
som förskollärare ta reda på hur mycket de har förstått av innehållet menar 
respondenterna.   

Respondenterna läser ofta högt för barnen och anser att det är språkutvecklande med 
högläsning. Respondenterna har högläsning som rutin efter maten. Samtliga 
respondenter förutom en använder sig också av flanosagor, både med text och bild 
för att barnen ska både se texten och bilden när förskolläraren berättar om sagan. En 
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respondent menar att det viktigt att prata om innehållet i böckerna och inte bara 
”läsa av” texten eftersom, när man pratar om innehållet i texten får barnet 
förförståelse av texten, vilket i sin tur underlättar senare läsning. Det är även viktigt 
att låta barnen själva återberätta innehållet i böckerna. På så sätt får barnet möjlighet 
att träna språket och berätta om innehållet med egna ord anser respondenterna. 
Respondenterna poängterar att det är stimulerande att böckerna finns i barnens höjd 
i hyllorna så att barnen själva når. Två av respondenterna förklarar att när barnen 
själva vill läsa tar de ofta fram samma bok om och om igen. Därför är det viktig att 
låta dem göra det och att ge dem beröm när de läser.  

 

4.2.4 Frilek, samtal, sånger och språklekar 

För att ytterligare stimulera barns språkutveckling använder respondenterna olika 
språklekar och sjunger dagligen i samlingen. De tränar även mycket på att rimma och 
ramsa. Två av respondenterna brukar göra egna rim och ramsor och sagoberättelser 
tillsammans med barnen.  En av respondenterna poängterar även att när barnen 
rimmar behöver inte alla ord rimma utan huvudsaken är att barnen tänker själva, har 
roligt och är kreativa och hittar på egna ord. En respondent uttrycker att barn har 
mycket att berätta om sina erfarenheter och vad de har gjort och menar: 

 

Många gånger hittar de inte orden därför bör man som vuxen försöka hjälpa 
dem med att sätta ord på sina upplevelser och händelser de har varit med om.  

 

Respondenterna tycker att leken har stor betydelse för barnens språkutveckling. De  
uttrycker att i leken får barnen tillfälle att träna på språket på ett naturligt och roligt 
sätt. Två respondenter menar att i den fria leken går barnen i olika roller och prövar 
sina erfarenheter och tankar, de lär sig att kommunicera och lösa problem i samspel 
med varandra. Respondenterna tycker att språkutveckling bör ske i det vardagliga 
lärandet och i alla tänkbara situationer under dagen, till exempel vid matsituationen, 
då de kan samtala och diskutera olika saker med barnen, vid blöjbyten, där till 
exempel pedagogerna förklarar för barnen vad de gör. Respondenterna tycker att 
pedagogerna bör använda ett tydligt språk när man talar med barnen. Samtliga 
respondenter tycker att det är mycket viktigt att lyssna in barnet och uppmuntra dem 
till att ge uttryck för sina känslor och uppfattning i ord. En respondent poängterar: 

 

Det är viktigt att lyssna när barnen försöker tala eller berätta något, ha 
tålamod och försök att förstå och sätta ord på vad det är barnen försöker 
säga, ha tid för barnet när de försöker berätta någon och visa att du är 
intresserad.  

 

Respondenterna tycker även att det är enormt viktigt att ge varje enskild barn chans 
att komma till tals i samlingen.  
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5. Resultatanalys och resultatdiskussion 

 

5.1 Resultatanalys 

I följande avsnitt presenteras en analys av mitt insamlade material i förhållande till 
teori och tidigare forskningsresultat. I analysen utgår jag ifrån följande 
forskningsfrågor: Vad innebär språk och språkutveckling för några förskollärare? På 
vilket sätt arbetar lärarna för att stärka och stimulera barns språkutveckling i 
förskolan? 

I resultatet framkommer innebörden av språk och respondenterna menar att språk är 
ett sätt att kommunicera på, genom språket kan vi förstå och bli förstådda. Detta 
överensstämmer med vad Ladberg (2003) hävdar att språk är bron mellan 
människor och genom språket möter vi och förstår vi varandra. Även Svensson 
(2005) hävdar att språket hjälper oss att förstå omvärlden. I resultatet menar en 
respondent att även små barns ögonkontakt, skrik, gråt och skratt är ett sätt som små 
barn kommunicerar på långt innan de har börjat tala. Detta ses som början på barns 
språkutveckling och Granberg (2006) hävdar att barns språkutveckling pågår och 
startar långt före barnet säger sina första ord. Författaren menar att redan från 
födseln kommunicerar barn med sin omgivning genom att gråta, skrika, jollra och 
söka ögonkontakt. 

I resultatet framkommer att flera respondenter stöttar också barnens fonologiska 
utveckling. De ljudar till bokstäver för att barnen ska veta hur bokstäverna låter. 
Flera författare menar att fonologi handlar om språkljudens struktur. Det fonologiska 
stödet är viktigt anser Arnqvist (1993) då det utvecklar barnets uttalsutveckling. En 
respondent poängterar att de dagligen går igenom alfabetet och ljudar till bokstäver 
och detta har medfört till att de flesta 3-4 åringarna känner igen bokstäverna. Detta 
ses även som en början på barns läsutveckling av Kullberg (2006) då författaren 
menar att barnet i regel börjar lära sig att läsa i bildsymboler och de lär sig att känna 
igen ordbilder. När barnet genom vägledning eller på egen hand börjar jobba med 
alfabetet lär sig de att varje bokstav har ett namn och står för ett ljud. Arnqvist (1993) 
och Ladberg (2003) menar att första steget till att lära sig att läsa är att förstå hur 
bokstäverna förhåller sig till den talade ljuden och hur de sammansätts till ord och 
meningar alltså knäcka koden menar författarna. Elbro (2004) hävdar att läsning 
bygger på språkförståelse och avkodning. Författaren menar att avkodning är förenad 
med bokstäverna och ordens ljud. Avkodning leder till igenkännande av ordens 
betydelse, uttal och grammatiska egenskaper. Vidare hävdar Elbro att om man inte 
kan avkoda kan man inte heller läsa men kan man både avkoda och förstå textens 
språk är det givet att man kan läsa. 

I resultatet framkommer betydelsen av förskoletiden då det är en viktig period för 
barns språkutveckling och som bör stimuleras tidigt. Under denna period tar språket 
fart och barn lär sig mycket. För att bygga på barns ordförråd och lära barnen nya ord 
kommunicerar respondenterna mycket med barnen i olika vardagliga situationer. 
Därutöver använder mycket ordbilder och olika språklekar i mer planerade 
situationer. Resultaten tyder på att respondenterna uppfattar att barn lär sig känna 
igen ordbilder och symboler tidigt. Detta kan ses som semantisk utveckling som är en 
viktig aspekt i barns språkutveckling menar Arnqvist (1993). Författaren menar att 
under förskoletiden lär sig barn många nya ord och barnet är mycket aktiv i sitt 
ordförråd. I resultatet poängteras även att det är viktigt att förskolan lägger grunden 
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för den senare utvecklingen av språket. Arnqvist (1993), Granberg (2006) och 
Strömqvist (2010) lägger också stor vikt på att förskoleåldern är en viktig period för 
språkutveckling eftersom språket är den färdighet som utvecklas snabbast under den 
tidiga förskoleåldern. 

I resultatet uttrycker en respondent att barn gärna vill berätta om sina erfarenheter 
och har mycket att säga. Hon menar att oftast har barnen inte den färdighet i språket 
att sätta ord på sina upplevelser och händelser de har varit med och därför är det 
viktigt att vuxna hjälper dem med att sätta ord på vad barnet vill berätta om. Samtliga 
respondenter menar att när vuxna talar med barnen bör man tala tydligt och lyssna 
in barnet och uppmuntra dem till att ge uttryck för sina känslor och uppfattning i ord. 
Granberg (2006) skriver varför det är viktigt att lyssna in barnet när de talar. 
Författaren menar i likhet med Taube (2011) och Westerlund (2009) att som vuxen 
vara närvarande och samtala med barn utvecklar barnets grammatiska och 
semantiska utveckling. Författaren menar också att vuxna bör ha ögonkontakt i 
samtal med de små, tala tydligt och långsamt med barnet, visa intresse, låt barnet tala 
till punkt och försök att knyta ord och meningar till händelser och föremål samt att 
sätta ord på barnets ordlösa budskap. Granberg (2006) menar att om vuxna tvingar 
ett barn till att tala genom att låtsas att inte förstå vad de menar blir barnet osäker 
och hindrat, vilket medför att barnet kan ge upp i att kommunicera helt. 

Enligt samtliga respondenter är leken viktig för barns språkutveckling och de menar 
att i leken samtalar barnen med varandra på ett naturligt och roligt sätt och de får 
tillfälle att träna på språket. Två av respondenterna betonar även att i leken går 
barnen in i olika roller och de lär sig att kommunicera och lösa problem i samspel 
med varandra samt att de prövar sina tankar och erfarenheter. Detta ses som ett 
sociokulturellt synsätt (Vygotskij i Lindö, 2010). Vygotskij menar att barnets 
självkänsla och samspel utvecklas tillsammans med andra barn och för att språket 
utvecklas är det viktigt att barnet tidigt får samspela socialt eftersom de sociala 
erfarenheterna har stor betydelse för språkutvecklingen. Även Strömqvist (2010) 
anser att barn lär sig talat språk, skriftspråk eller teckenspråk i samspel med sin 
omgivning. Författaren menar även att språkutveckling är förankrad både i ett 
kognitiv och i ett sociokulturellt sammanhang. Lindö (1998) hävdar att i leken 
använder barn språket och kommunicerar med varandra, de använder motoriken och 
förmågan att lyssna på varandra. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) i 
likhet med Strid och Häggström (2006) menar att i leken kommunicerar barn och 
samarbetar med varandra och språkträningen blir aktiv på ett lustfyllt sätt.  

Resultatet visar att i den dagliga pedagogiska verksamheten är det mycket 
berättande, sagoläsning, många olika språklekar, sjunga i samlingen och träna 
mycket på att rimma och ramsa för att stimulera barnens språkutveckling. Även 
Granberg (2006) och Arnqvist (1993) poängterar vikten av att läsa, berätta, sjunga, 
rimma och ramsa för och med barnet för att öka barns språkutveckling. Författarna 
menar att när den vuxne läser ramsor är det viktigt att låta barnen själva fylla i 
rimorden eftersom då är både barnen och den vuxne delaktiga i läsandet. Genom att 
göra på så sätt visar barnen sin språkliga kreativitet när de får hitta på egna rimord. I 
resultatet framkommer att två av respondenterna brukar hitta på egna rim och 
ramsor. Resultatet visar även att när pedagogerna tillsammans med barnen rimmar 
behöver inte alla ord rimma utan huvudsaken är att barnen tänker själva, är kreativa 
och hittar på egna ord och har roligt. Detta överensstämmer även med vad Svensson 
(2005) poängterar då författaren menar att det är viktigt att låta barnen själva hitta 
på egna rimord och att alla ord inte behöver rimma och bli riktiga ord. Barnen 



 
 

17 
 

behöver inte förstå alla orden och orden behöver inte heller vara enkla ord. 
Huvudsaken är att låta barnen njuta, ha roligt, leka med och smaka på språket menar 
författaren. 

För att stimulera barns språkutveckling använder sig samtliga respondenter av 
bilderböcker och sagoläsning där de tillsammans med barnen läser och går igenom. 
Resultatet visar i överenstämmelse med Svensson (2005) att det är viktigt att låta 
barnen prata och förklara vad de ser på bilderna eftersom då får man veta hur mycket 
de har förstått av innehållet i texten. Även Westerlund (2009) anser att läslusten ökar 
hos barn om vuxna läser för dem. Arnqvist (1993) menar också att sagoläsning och 
återberättande ger en språklig stimulans och bidrar till att förbättra barns förståelse 
för sin omvärld. Respondenterna har lagt högläsning som en rutin i den dagliga 
pedagogiska verksamheten. Respondenterna använder sig även av flanosagor både 
med text och bild för att barnen ska få möjlighet att både se texten och bilden när 
pedagogen berättar en saga. Vikten av högläsning poängteras även av Fast (2008) då 
författaren menar att högläsning ger barnet chans att lära sig om livet, omgivningen 
och språket. Genom text och bild uppfattar barnet hur skriftspråket är och utformat 
samt konstruerat menar författaren.  

Respondenterna upplyser om vikten av barns ritande, måleri och klotter för 
språkutveckling. Ritandet för många barn kan ses som det tidiga skrivandet menar 
Shagoury (2009:45). Kullgren (2006) hävdar att klotterskrivandet är början till barns 
fortsatta skrivande. Taube (2011) anser att barns första skrivförsök bör bemötas 
positivt av omgivningen, det är viktigt för barnet att vuxna visar intresse för deras 
ritande och skrivande. 

I en artikel poängterar Östlin (2012) vikten av den nya digitala tekniken för barns 
språkutveckling som ett pedagogiskt verktyg i förskolorna. Detta överensstämmer 
med vad tre av respondenterna belyser. I Resultatet framkommer det att 
respondenterna använder sig mycket av surfplattan som ett pedagogiskt verktyg för 
barns lärande och språkutveckling. Respondenterna filmar till exempel när barnen 
leker, de tar bilder och dokumenterar barnen. Tillsammans med barnen gör de egna 
filmer, barnen tränar språket genom att diskutera och samarbeta med varandra om 
filmens innehåll. Detta överensstämmer med vad Östlin (2012) poängterar, hon 
menar att genom att filma barnens lek eller ett experiment och sedan gå igenom, 
diskutera och titta på det, ökar barnens förståelse och detta bidrar till ett ökat 
ordförråd.  

 

5.2 Diskussion 

I diskussionen kommer jag att diskutera studiens resultat. Jag kommer att utgå från 
mitt syfte som är att undersöka några förskollärares syn på att främja barns 
språkutveckling i förskolan samt forskningsfrågorna som är:  

 Vad innebär språk och språkutveckling för några förskollärare?  

 På vilket sätt arbetar lärarna för att stärka och stimulera barns språkutveckling 
i förskolan? 
 



 
 

18 
 

5.3 Metoddiskussion 

För att få svar på mina forskningsfrågor genomförde jag semistrukturerade 
intervjuer. Fördelen med detta var att jag kunde vara flexibel gällande 
intervjufrågornas ordning samt att ställa följdfrågor. Det önskvärda hade även varit 
att observera och videofilma respondenterna för att se hur de gör i verkligheten och 
om det de berättade i intervjuerna stämde i verkligheten. Men på grund av tidsbrist 
var detta inte möjligt.  

Viss svårighet uppstod i samband med bokning av intervjuerna då alla pedagoger 
skulle intervjuas var för sig, tre pedagoger arbetade på samma förskola och de andra 
tre på en annan. Pedagogerna fick själva välja datum och tid men några hade valt 
samma dag och tid. Därför fick pedagogerna ändra intervjutillfällen vid flera 
tillfällen.  Några av respondenterna kände sig stressade under intervjun, en på grund 
av att intervjun ägde rum då avdelningen hade många barn och respondenten var lite 
okoncentrerad och tänkte mest på hur det gick på avdelningen. Därför var jag 
tvungen att ställa snabba frågor och få snabba svar. Men jag tror dock inte att detta 
påverkade resultatet. 

 

5.4 Resultatdiskussion 
Studiens resultat antyder att respondenterna är väl medvetna om vad de har för 
uppdrag i förskolan och de poängterar att grunden för allt lärande läggs i förskolan. 
Resultaten visar att respondenterna har kunskap om hur språkutveckling sker. Enligt 
respondenterna sker språkutveckling i det vardagliga lärandet och i alla tänkbara 
situationer under dagen då barnen är på förskolan, till exempel vid matsituationen 
där respondenterna samtalar och diskuterar kring olika ämnen, vid blöjbyten där 
respondenterna bland annat talar om för barnet det som sker. Resultaten visar också 
att de har planerade situationer som de organiserar utifrån den teoretiska kunskap de 
har om språkutvecklingen. Vad respondenterna säger sig göra i planerade situationer 
är mycket i linje med vad tidigare resultat visar. 

Genom språket kommunicerar vi och vi förmedlar våra tankar och känslor till 
varandra via språket. Små barn kommunicerar via gråt, skrik, skratt och genom 
ögonkontakt långt innan de kan kommunicera verbalt framkommer det i resultatet. 
Förskoletiden är en viktig tid för barns språkutveckling, det är i förskolan som barns 
intresse för ord och andra språkliga uttryck utvecklas. Resultatet visar 
respondenternas medvetenhet kring hur barns språkutveckling bör stimuleras tidigt i 
förskolan och hur viktigt det är att göra detta på ett lekfullt sätt. I resultatet 
framkommer det också att respondenterna erbjuder ett varierat arbetssätt i 
verksamheten för att utveckla barns språk. För att stimulera barns språkutveckling 
använder de mycket språkstimulerande aktiviteter så som olika språklekar, sånger, 
sagor, bilder och berättande i form av bland annat sagoläsning. Redan i förskolan 
arbetar respondenterna med att stimulera barns språkutveckling mot läs och skriv 
inlärning dock är det inte känt hur mycket tid respondenterna lägger på barns 
språkutveckling mot läs- och skrivinlärning och hur mycket som anses vara rimligt 
och som inte sätter press på barnet eller påverkar barnet negativt. Vikten av tidig läs 
och skriv inlärning poängteras även i läroplanen vilket som också poängteras av 
Strömqvist och Arnqvist (1993). Därför är det viktigt att introducera läs och 
skriftspråket redan i tidig ålder om barnet visar intresse, detta bör då ske på ett 
lustfyllt sätt anser även flera författare.  
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För att stimulera barns språkutveckling använder sig respondenterna av rim och 
ramsor vilket kan kopplas till den fonologiska utvecklingen eftersom det förknippas 
med språkets ljud och uttal där Arnqvist (1993) kopplar den fonologiska utvecklingen 
med barns uttalsutveckling. Det är under den fonologiska utvecklingen som uttalet 
blir mer och mer begripligt hävdar Arnqvist (1993) samt att vid 4 årsåldern kan barn 
hela det svenska fonemsystemet. Några av respondenterna tränar mycket på att 
tillsammans med barnen ljuda till bokstäver eftersom de märker att barnen känner 
igen och vet vad bokstäverna heter men att de inte vet hur de låter. Detta visar att 
respondenterna systematisk arbetar med barns fonologiska utveckling och inser 
vikten av detta dock är det inte känt om de är medvetna om aktiviteterna har 
koppling till teorin om barns fonologiska utveckling.  

I resultatet framkommer vikten av att lyssna när barnet försöker tala eller berätta 
något. Detta är dock inte enbart lärarnas ansvar att stödja och lyssna på barnet när de 
försöker förmedla något i förskolan. Barnens omgivning utanför förskolan bör också 
ta hänsyn till detta och stödja deras språkutveckling därför är det viktigt att lärarna 
motiverar föräldrarna genom att upplysa vikten av visat intresse för barnets 
språkutveckling. Detta gäller även när barnet försöker att skriva eller rita. Taube 
(2011) menar att det är viktigt att barns första skrivförsök bemöts positiv av vuxna 
och omgivningen. En viktig förutsättning för att barnen berättar skriftligt är att bli 
bättre på att berätta muntligt. Därför bör man stödja och uppmuntra barnet, dock är 
det viktig att vara medveten om att inte tvinga barnet till att tala genom att låtsas att 
inte förstå vad de menar. Granberg (2006) anser att genom denna handling blir 
barnet osäker och hindrat och ger upp i att kommunicera helt. 

Samtliga respondenter har modern teknologi så som surfplattor till sitt förfogande 
som de anser stimulerar och främjar barns lärande och utveckling.  
Den nya tekniken ökar läs och skrivglädjen hos barnen anser respondenterna. 
Användning av Ipad för barns utveckling av språket anses vara positivt eftersom det 
finns bra appar som respondenterna kan använda menar de respondenter som 
använder sig av det. Även Östlin (2012) anser att användning av surfplattor är bra för 
barns språkutveckling. Den kan tolkas att surfplattor kan fungera som ett bra lärande 
verktyg under förutsättning att pedagogerna använder det på rätt sätt och inte låser 
in sig enbart på att det ska finnas bra appar. Surfplattorna bör ses som ett 
komplement till de traditionella inlärningsmetoderna som finns i den dagliga 
pedagogiska verksamheten. Även om alla respondenter är eniga om att användning 
av surfplattor är språkstimulerande använder sig inte alla av den nya tekniken. 
Anledningen till att det inte används av alla är tids- och resursbrist menar de 
respondenter som inte använder surfplattor. Å andra sidan, på samma arbetsplats 
finns det respondenter som använder sig glatt av Ipad. Åldersskillnad mellan 
respondenterna kan vara en anledning eftersom bland de respondenter som inte 
använder sig av Ipad finns de som snart går i pension och inte anser det som viktig att 
lära sig den nya tekniken. Det kan tolkas att det borde vara ledningens uppgift att 
tillgängliggöra tid och resurs så att alla får möjlighet att använda Ipad eftersom detta 
anses vara viktigt av många. Det är också värt att nämna att det inte finns så mycket 
forskning kring hur surfplattorna påverkar barns utveckling på långt sikt om det är 
positivt eller negativt. Därför bör användningen av surfplattorna vara under 
pedagogernas och vuxnas uppsyn. Det bör inte fungera som ett verktyg för 
barnanpassning.  
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5.5 Pedagogisk relevans 
Genom att intervjua flera lärare på två olika förskolor har jag fått uppfattning om 
olika språkstimulerande arbetssätt samt vikten av att stimulera barns 
språkutveckling redan i tidig ålder. De olika arbetssätten som respondenterna 
beskriver och den forskning som beskrivs i litteraturen i denna studie om barns 
språkutveckling ger både mig och andra som arbetar med barns språkutveckling i 
tidig ålder en ökad förståelse för hur man kan arbeta för att stimulera barns 
språkutveckling redan i tidig ålder.  

 

5.6 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka några förskollärares syn på att främja barns 
språkutveckling i förskolan. Genom att intervjua verksamma pedagoger har jag 
undersökt hur respondenterna beskriver hur de stimulerar barns språkutveckling i 
tidig ålder. Respondenterna använder olika språkstimulerande material så som 
berättande, rim och ramsor, sång och lek. Samtliga respondenter är medvetna om att 
barns språkutveckling bör stimuleras redan i tidig ålder.  

Respondenterna anser att språk är ett sätt att kommunicera och förmedla våra tankar 
och känslor till varandra och små barn gör detta via gråt, skrik, skratt och genom 
ögonkontakt. Språkutveckling enligt respondenterna sker från det att barnet jollrar 
och leker med olika ljud till att de utvecklar språket och börjar säga ett ord, två ord 
och sedan börja säga korta meningar. Förskoletiden anses vara en viktig period för 
barns språkutveckling eftersom det är i förskolan som barns intresse för ord och 
andra språkliga uttryck utvecklas menar respondenterna. Respondenterna använder 
sig av planerade situationer som de organiserar utifrån den teoretiska kunskap de har 
om språkutvecklingen för att utveckla barns språkutveckling. Detta sker genom 
samtal, sång, olika språklekar, bildböcker, sagoläsning och användning av modern 
teknologi som surfplattor. Respondenterna poängterar även att språkutveckling bör 
ske i det vardagliga lärandet och alla tänkbara situationer under dagen på förskolan.  

Trots att respondenterna arbetar på två olika förskolor och på olika avdelningar 
arbetar de väldigt lika med att stärka och stimulera barns språkutveckling. Det alla 
respondenterna har gemensamt är att de har förståelse för hur barns språkutveckling 
ska stimuleras och de arbetar systematiskt med att främja dess utveckling både i tal 
och mot läs- och skrivinlärning. Alla respondenterna strävar mot samma mål och 
utgår från styrdokumenten. I resultatet och den litteratur som har används i studien 
finns många likheter.  

 

5.7 Ny forskningsfråga 

I nästa studie skulle jag vilja ta reda på hur föräldrarna ser på språkutvecklingen. Vad 
gör de själva för att främja barnets språk eller anser de att det enbart är förskolans 
uppgift att främja barns språkutveckling. 

 

 
 
 



 
 

21 
 

Referenser 
 
Arnqvist, A. (1993). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bjar, L. & Liberg, C. (2010). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur 
 
Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småsakliga forskningsprojekt 
inom samällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Fast, C. (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.  
 
Granberg, A. (2006). Småbarns sagostund. Stockholm: Liber. 
 
Häggström, I. & Strid, A (2006). Lek vidare – fler språklekar efter 
Bornholmsmodellen. Linköping. 
 
Kullberg, B. (2006). Boken om att lära sig läsa och skriva. Malmö: Gleerups. 
 
Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk. Stockholm: Liber  
 
Lindö, R. (1998). Det gränslösa språkrummet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindö, R. (2010). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Pramling Samuelsson, I. & Sheirdan, S. (1999). Lärandets grogrund. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Stömqvist, S. (2010). Barns tidiga språkutveckling. I. Bjar, L. & Liberg, C. (Red). 
Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur 
 
Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Svensson, A-K. (1998). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur. 
 
Svensson, A-K. (2005). Språkglädje – språklekar i förskola och skola. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Taube, K. (2007). Läsinlärning och självförtroende. Stockholm: Norstedts 
Akademiska Förlag. 
 
Taube, K. (2011). Barns tidiga skrivande. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. 
 
Utbildningsdepartementet (2011). Läroplan för förskolan, Lpfö98 (rev.2010). 
Stockholm: Fritzes 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskapligforskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 



 
 

22 
 

Wagner, U. (2004). Samtalet som grund: om den första skriv- och läsutvecklingen. 
Stockholm: Bonnier utbildning.  
 
Wengelin, Å. (2009). Språket i tal och skrift. I: Bjar, L. & Frylmark, A. (red: er), Barn 
läser och skriver- specialpedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur 
 
Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknink 
för de första skolåren. Stockholm: Natur & kultur. 
 
 
Elektronisk referens 
 
Östlin, E. (2012). Digitala verktyg – en fråga om jämlikhet. (elektronisk), nyteknik. 
Tillgängligt: http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3600841.ece (2013-11-
20). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3600841.ece


 
 

23 
 

Bilaga A 

 

   Informationsbrev
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En studie om barns språkutveckling 

 

 

Jag skriver mitt examensarbete på avancerad nivå inom pedagogik vid Mälardalens 

högskola. Syftet är att undersöka förskollärarnas syn på att främja och utveckla barns 

språkutveckling i förskolan. 

Jag kommer att genomföra ett antal intervjuer med olika pedagoger. Ljudupptagning 

kommer att ske och intervjuerna kommer att genomföras på arbetstid. Beräknad tid 

för varje intervju är mellan 30 till 45 minuter. 

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid 

intervjuerna, vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst 

avbryta medverkan. Ditt deltagande behandlas konfidentiellt och resultatet av 

undersökningen kommer att sammansällas och redovisas enbart i denna studie. 

 

För ytterligare information, funderingar eller frågor ta gärna kontakt med mig Askol 

Rashidzadeh. 

 

 

 

 

Askol Rashidzadeh  Handledare: Marja-Terttu Tryggvason 

Mobil: 073 - *** ** **  Tel: 016-153255 

E-post: xxxxxxxx@student.mdh.se Marja-terttu.tryggvason@mdh.se  

mailto:Marja-terttu.tryggvason@mdh.se
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Bilaga B 

 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad är språk och språkutveckling för dig? 
2. På vilket sätt arbetar ni för att stärka och stimulera barns språkutveckling? 
3. På vilket sätt stödjer ni barns utveckling mot skrivande och läsande? 

 

 

 

 


