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Abstrakt 

 

Syftet med vår kvalitativa studie är att synliggöra om materialet Babblarna används medvetet 

som ett språkutvecklande material. Vi vill synliggöra hur pedagogen förmedlar materialet till 

barnen och undersöka vilka kommunikationsformer pedagogen använder sig av. Studiens 

utgångspunkt är sociokulturell teori och vi valde att observera tjugo planerade aktiviteter med 

Babblarna på sju olika förskolor. Resultatet i denna studie visar att Babblarna används på ett 

skiftande sätt, allt från sångsamling till experiment. Materialet främjar barns språkutveckling, 

men det är inte alltid ett medvetet val från pedagogens sida. Vidare visar studien vilka 

kommunikationsformer som används, dessa är talat språk, kroppsspråk och teckenspråk. Vår 

slutsats blir att Babblarna är ett hjälpande material för att utveckla barnens språkliga 

medvetenhet på ett meningsfullt sätt, särskilt om pedagogen använder dem som 

språkutveckling på ett medvetet sätt. 

 

Nyckelord: Babblarna, förskola, språkmaterial, språkutveckling.  
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1. Inledning 

 

Vi har mött Babblarna under våra verksamhetsförlagda utbildningar och då väcktes vårt 

intresse för materialet. Babblarna finns i många varianter; plastfigurer, pappdockor, 

fingerdockor, handdockor och mjukisdjur. Det finns memory, namnkort och lottobrickor. 

Babblarna har egna sånger, en film och olika spel (http://www.hattenforlag.se). Babblarna har 

olika namn, färger och former (se bilaga 3). Babblarna härstammar från Karlstadmodellen, 

den grundades på 1970-talet av professor Iréne Johansson (http://www.karlstadmodellen.se). 

Karlstadmodellen utformades för att hjälpa barn och vuxna med språkstörningar och har 

utvecklats med tiden. Språkträning enligt Karlstadmodellen innebär att så många möjligheter 

som möjligt ska finnas för barnet som bilder, teckenspråk och skrift. Babblarnas syfte är 

språkutveckling (Johansson, 2016). Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska 

               ”                  b       b   g u     g                b          u          

utmanas i sin språk-         u         u        g” (  11)  L          b                      

viktigt och påpekar att barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk ska utmanas. 

När Babblarna används i förskolans verksamhet ställer vi oss frågan om pedagogen medvetet 

planerar för språkutvecklande aktiviteter med materialet. Barnen i förskolan ska få daglig 

språklig träning och Lindö (2009) betonar att det är lika viktigt som mat och dryck. Herrlin, 

Frank och Ackesjö (2012) påtalar att grunden för barnens läs- och skrivutveckling läggs redan 

i förskolan. Det är förskollärarens uppgift att stimulera och utmana barnen i deras tidiga 

språkutveckling. Ett hjälpande material för detta kan vara Babblarna. För att få syn på om 

Babblarna användes som ett medvetet språkutvecklande material genomfördes 

observationsstudier. Tidigare studier inom ämnet har endast innehållit intervjuer med 

pedagoger. Det saknades observationsstudier.   

 

Denna studie kommer att belysa medveten och omedveten språkutveckling. Med medveten 

språkutveckling menar vi språkutveckling som är planerad i förväg av pedagogen. Detta 

innefattar exempelvis böckerna om Babblarna eftersom de är gjorda för att främja barnens 

språk och kommunikation. Om en pedagog använder böckerna i deras aktivitet med 

Babblarna räknar vi således den aktiviteten som språkutvecklande. Omedveten 

språkutveckling är allt som inte är medveten språkutveckling.  I dessa aktiviteter tolkar vi det 

som att pedagogen inte har planerat för språkutveckling i förväg. Till exempel kan pedagogen 

ha använt Babblarna i en matematisk aktivitet, som även genererat mycket kommunikation 

från pedagogen. Den aktiviteten var tänkt att utveckla barnens matematiska förmåga men blev 

även språkutvecklande på ett omedvetet sätt.  

 

Vi skriver om kroppsspråk i denna studie. När pedagogen använder sitt kroppsspråk används 

kroppen, hen gör gester och pekar för att underlätta för barnen. När pedagogerna använder 

teckenspråk använder dem de dövas teckenspråk. När vi skriver om tecken och teckenspråk i 

denna studie avser det de dövas svenska teckenspråk. 

 

 

 

 

http://www.hattenforlag.se/
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1.1 Arbetsfördelning 

 

                             b                 g                  b                

                   b            u              g                      u            

                                                            L       u            u          

                                b       . Bakgrunden och metoden skrev vi tillsammans. 

Sedan delade vi upp arbetet mellan oss när det handlade om resultatet och diskussionen. Vi 

har fokuserat på olika saker när vi har skrivit de avslutande delarna men sedan har vi läst 

igenom varandras texter och korrigerat. Under tiden som vi skrivit texten har vi varit 

uppkopplade via Adobe Connect så att vi har kunnat samarbeta. Vi har läst igenom hela 

arbetet tillsam           g  g                                u     g       

meningsbyggnader, detta resulterade i en gemensamt skriven text.  
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2. Syfte 

 

Syftet med studien är att synliggöra om materialet Babblarna används medvetet av pedagoger 

som ett språkutvecklande material, vilket är den ursprungliga tanken med Babblarna. Fokus 

blir hur pedagogen förmedlar materialet till barnen i sina planerade pedagogledda aktiviteter. 

Syftet är även att undersöka vilka kommunikationsformer pedagogen använder sig av. 

 

 

2.1 Forskningsfrågor 

 

 Hur används materialet Babblarna i de planerade aktiviteterna i förskoleverksamheten, 

sett ur ett språkutvecklingsperspektiv? 

 

 Vilka kommunikationsformer används när pedagogen har planerade aktiviteter och 

samlingar med Babblarna?  
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3. Bakgrund 

 

I detta avsnitt kopplar vi vårt arbete till styrdokument. Vi beskriver lekmaterialets historia 

eftersom Babblarna kan ses som ett lekmaterial. Vi redovisar sedan för lekens betydelse för 

språkutvecklingen eftersom barn lär sig genom lek. Bakgrunden fortsätter med att det 

redogörs för språkets utveckling samt dess olika beståndsdelar. Vi presenterar Babblarna och 

forskning om Karlstadmodellen samt beskriver alternativ och kompletterande 

kommunikation, AKK. Avslutningsvis presenteras tidigare studier om Babblarna. 

 

 

3.1 Styrdokument 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) finns det tydligt beskrivet att språk och lärande 

hänger samman. Barns språkutveckling ska stimuleras samtidigt som deras nyfikenhet och 

intressen ska tas tillvara på. Även Skollagen (SFS 2010:800) framhåller att barn ska ges 

stimulans i sitt lärande för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån barnets egna 

   u        g                  S          (2016)                                   “      b    

u                                           b g                   g                    

b        u                          g      gu                u                ” (  10)      

betonas i läroplanen att det är förskollärarens ansvar att arbetet genomförs så att varje barn 

utmanas i sin språkutveckling, samt känner att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya 

saker. Förskolläraren behöver ha kunskaper i barns språkutveckling, väcka deras nyfikenhet 

och vara lyhörd för deras intressen. Verksamheten i förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande samt lägga grunden för ett livslångt lärande (ibid.).  

 

 

3.2 Lekmaterialets historia 

 

Babblarna är populära leksaker i dagens samhälle. Babblarna finns i många varianter; 

plastfigurer, pappdockor, fingerdockor, handdockor och mjukisdjur. För att få en förståelse 

för nutidens lekmaterial krävs en tillbakablick i historien, därför redovisar vi för 

lekmaterialets historia.  

 

I slutet av 1800-talet möter vi för första gången Fröbels lekmaterial, innan dess nämns inte 

lekmaterial enligt Vallberg Roth (2011). Fröbels lekmaterial bestod av tjugo lekgåvor, 

exempelvis klot, tärning, boll, pappersritning och klossar. Författaren påpekar att lekgåvorna 

bestod av bygglek och byggklossar och var således yrkesrelaterade. På 1920-talet 

kompletteras Fröbels lekgåvor med dockor, husgeråd och vävramar. Det resulterade i 

könsbestämt lekmaterial där pojkar erbjöds byggmaterial och bilar medan flickor erbjöds 

husgeråd och dockor. 

 

I mitten av 1900-talet kompletteras Fröbels lekmaterial med andra material som lera, saxar, 

utklädningskläder, böcker, pussel och musikinstrument (Vallberg Roth, 2011). Miljön 

övergick från bygg- och dockrum till aktivitetsstationer i en gemensam stor lekhall. Nu fick 



5 

 

barnen välja fritt mellan de olika aktiviteterna i lekhallen. På 1980-talet kritiserades dock 

aktivitetsstationerna ur ett jämlikhetsperspektiv. Det hävdades att de resurssvaga barnen inte 

kunde ta för sig i samma utsträckning som de resursstarka och självständiga barnen under de 

fria valen med aktivitetsstationerna (ibid.). 

 

Under 1980-talet närmar sig förskolor och skolor varandra. Vallberg Roth (2011) beskriver 

övergången från tidigare aktivitetsstationer till specifika ämnesblock; språk, omvärlds-

orientering, naturorientering, bild och form samt ljud och rörelse. I ämnesblocket språk kunde 

barnen få förberedande läsning och skrivning. Vallberg Roth påpekar att Fröbels bygglek och 

docklek inte får något stöd i ämnesblocken. Lekens plats inom förskolan kom att regleras av 

förskolans läroplan där språk, matematik, naturvetenskap och teknik är centrala delar. Fröbels 

matematiska bygg och konstruktionslek återkommer nu och Vallberg Roth (2011) tolkar det 

till läroplanens teknikinnehåll. Lillemyr (2013) betonar att barns lek har genomgått en stark 

utveckling de senaste hundra åren. Det finns en enorm mängd leksaker, genom åren har 

fabrikstillverkning av bilar, dockor och nallar kommit att dominera, idag finns nya former av 

leksaker, exempelvis LEGO, Action man och Pokémon. 

 

Sandberg och Vuorinen (2008) har intervjuat ett hundratal förskollärare och studenter som 

läser lärarutbildningen för att undersöka deras beskrivningar av minnen från barndomen om 

lek och leksaker. Författarna identifierade sex teman angående leksaker som deltagarna 

      ; (1)                       ” u ”                    u              ; (2) 

utomhusleksaker exempelvis hopprep, skidor och material från naturen; (3) dockor som 

representerar vuxna, såsom Barbie dockor, make-up dockor och pappersdockor; (4) kreativa 

material såsom pennor, papper och vattenfärger; (5) samlarföremål exempelvis samlarbilder 

på filmstjärnor; och (6) andra leks            ’’M  L      P   ’’  ’’P     b  ’’  ’’L g ’’  

vapen, bilar, böcker och sällskapsspel. Sandberg och Vuorinens intervjuer visar att dem som 

var över trettiofem år ofta beskrev att de inte hade så många leksaker när de var små. 

Författarna påpekar att det blir uppenbart att den ökade levnadsstandarden på tjugohundratalet 

och övergången till ett konsumtionssamhälle speglas i minnet av leksaker för deltagarna. De 

äldre deltagarna uppgav att de hade mycket begränsad tillgång till färdiga leksaker när de var i 

förskoleåldern. Alla deltagare kom ihåg att de hade en docka, men för de flesta deltagarna var 

det allt de hade. I övrigt fick de nöja sig med naturmaterial och kasserade hushållsartiklar. 

Dem yngre deltagarna, trettiofyra år och yngre, uppgav i deras intervjuer att de hade många 

och varierade leksaker redan i förskoleåldern (ibid.). 

 

 

3.3 Lekens betydelse i språkutvecklingen 

 

Babblarna är ett lekmaterial som främjar språkutveckling. Därför redovisar vi för lekens 

betydelse i språkutvecklingen. Materialet bör användas under lekfulla former för att leda till 

ett lustfyllt lärande. Detta är relevant till vår första forskningsfråga; hur materialet Babblarna 

används i planerade pedagogledda aktiviteter. 
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Lek och lärande hänger samman, lek är en viktig del inom barns lärprocesser framhåller 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006). Författarna har identifierat ett paradigmskifte 

inom forskning av lek och lärande. Tidigare sågs begreppen som separata från varandra men 

idag kan de ses som integrerade. Barn använder deras lek för att upptäcka meningen med 

världen. Lärande inom sociokulturella perspektiv innebär enligt författarna att barnet skapar 

mening och erfarenheter av världen på ett nytt sätt. Även om lek och lärande definieras olika 

och är olika fenomen kan de ses som en odelbar helhet som stimulerar varandra. De kan ses 

som en del i ett livslångt lärande. Författarna påpekar att om pedagogen låter lek och lärande 

integreras med varandra kan det resultera i ett lustfyllt lärande i förskolan. 

 

Fast (2008) diskuterar populärkultur, dessa innefattar böcker, filmer och teveprogram. 

Populärkultur handlar om barnens egen kultur och kännetecknas av glädje, kunskap och 

erfarenheter. Populärkultur fungerar som inspirationskälla för barns läsning och skrivning 

redan i tidig ålder, långt innan de utsatts för undervisning i läsande och skrivande. 

Populärkultur har ansetts vara sämre kultur men idag har det skett en förskjutning och det går 

inte längre att dela upp barnens kultur mellan finkultur och populärkultur. Författaren 

förklarar att vissa leksaker inom populärkultur kan skapa hög status i kamratgruppen och 

barnens val av leksaker styrs av detta. Leksaker idag är sällan ensamma i sitt slag utan ingår i 

större nätverk som teveprogram och böcker. Materialet Babblarna ingår i ett större nätverk, de 

finns som figurer, böcker, sånger, filmer och babytillbehör med mera. 

 

Fantasin är viktig för det lekande barnet. I leken återupplever barnen deras tidigare 

erfarenheter, som att åka buss eller gå och handla, Fast (2008) förklarar att det är barnens sätt 

att hantera verkligheten. Vygotskij (1995) poängterar att ju mer ett barn varit med om desto 

rikare blir barnets fantasi. Westerlund (2009) påtalar lekens betydelse för språkutvecklingen. 

När barnet låtsasmatar en babydocka måste det behärska begreppen docka och mata/ äta men 

barnet måste också ha förstått sambandet mellan orden och uppnått en viss symbolförmåga. 

Vid treårsåldern kan barnet byta ut låtsashandlingar mot ord och då har barnet utvecklat både 

begreppsuppfattning och symbolförmåga. Westerlund skriver att det först när barnet själv 

använder sig av ett ord som barnet har förstått ordet, inte när det upprepar vad andra säger.  

 

 

3.4 Språkets utveckling 

 

Barnet föds som ett aktivt och kompetent barn redo för att utforska världen, dock utan ett 

medfött språk. Omvärldens betydelse för barnets utveckling betonas inom sociokulturella 

perspektiv (Lindö, 2009). Westerlund (2009) berättar om språkets historia, tidigare ansågs 

barnets språkutveckling börja med jollret och idag redan innan det föds. Det var först på 

1980-talet man upptäckte att barnets språkutveckling började innan jollret, detta på grund av 

att barnets modersmål kunde urskiljas i jollret. Det talar för att stavelsejollret är ett försök att 

låta som sin omgivning. Lindö (2009) påtalar att vokaler och konsonanter är den första 

skillnaden av språkljud som barnet gör. Barnet föredrar konsonant och vokalkombinationer 

eftersom de byggs upp av maximal kontrast mellan ljuden. Barnet utvecklar först ljud som 



7 

 

bygger på skillnaden mellan sluten och öppen mun men även på upprepningar till exempel 

”b b b ”     ”      ”  

 

Westerlund (2009) skriver att de första orden brukar komma strax före ettårsåldern, barnet 

kanske jollrar men vårdnadshavaren uppfattar ett innehåll, upprepar ordet till barnet och 

bekräftar på så sätt ordets betydelse. Detta leder till att barnet kan förstå att saker och ting kan 

benämnas. Vid ett och ett halvt års ålder har barnet ett ordförråd på tjugofem till femtio ord. 

Samspelet mellan den vuxne och barnet är väldigt viktigt för talets utveckling. De vuxna 

hjälper barnet genom deras sätt att tala, exempelvis genom många upprepningar, korta satser 

och betoningar av ord. Den lyhörde vuxna ser också till att sätta ord på återkommande rutiner 

och lekar som intresserar barnet, vilket gör att barnet kan knyta samman detta till det de ser, 

gör och upplever (ibid.). 

 

Från ettordsyttranden går det långsamt innan den stora ordförrådsspurten tar vid. Lindö (2009) 

förklarar att det är nu de stora skillnaderna i barnens språkutveckling börjar, några spurtar vid 

ett års ålder och några vid tre års ålder. Författaren poängterar att den språkliga stimulans som 

omger barnet är av stor vikt vid denna tidpunkt. När barnet samlat på sig ett femtiotal ord 

övergår det till tvåordsyttranden. Westerlund (2009) beskriver hjärnans plasticitet som störst i 

småbarnsåldern och detta är den optimala perioden för att lära sig ett språk. De första åren i 

barnets liv är viktiga att ta tillvara på. Barn som fått bada i språket utvecklar enligt Lindö 

(2009) ett rikt ordförråd och förmågan att kommunicera. Engdahl (2011) visar i sitt resultat att 

små barn, sjutton till tjugofyra månader, använder många olika strategier för att kommunicera 

med sina kamrater. Barnet kan använda leksaker för att få kamrater intresserade, de använder 

känslor som glädje, leenden och skratt. Små barn använder också ögonkontakt, kroppsspråk, 

förhandlingar, imitation, improvisationslek samt visar sig kunna ta den andres perspektiv. 

Enligt författaren visar det övergripande resultatet att väldigt små barn är sociala aktörer med 

kompetenser. 

 

 

3.5 Språkets beståndsdelar 

 

För att förstå barnens språkutveckling behöver vi också förstå språkets beståndsdelar. 

Babblarnas namn bygger på de första språkljuden och därför är detta relevant för vår studie. 

Avsnittet behandlar språkets olika beståndsdelar. Vi förklarar dessa kortfattat för att sedan gå 

in mer på djupet under respektive rubrik. Lindö (2009) beskriver språkets delar; den 

fonologiska medvetenheten handlar om språkets minsta byggstenar och den semantiska 

medvetenheten innebär språkförståelse och ordförråd. Pragmatisk medvetenhet innebär att 

barnet förstår hur språket ska användas medan den morfologiska avser stavelser och 

ordböjningar. Den syntaktiska medvetenheten fokuserar på meningsbyggnad och ordföljd. 

Slutligen ska nämnas att den grammatiska medvetenheten innefattar både den morfologiska 

och den syntaktiska medvetenheten.  
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3.5.1 Fonologisk medvetenhet 

 

Den fonologiska medvetenheten handlar om fonem, språkljudet, hur vi producerar, uttalar och 

förstår språket (Lindö, 2009). Författaren understryker att barnets fonologiska utveckling är 

en viktig del i tal- och skriftspråksutvecklingen, detta innefattar insikt om språkets olika ljud 

och symboler och barnen kan även uppfatta, urskilja och producera varje språkljud. Eriksen 

Hagtvet (2006) framhåller att fonem är språkets minsta byggstenar och att vi måste skilja på 

fonem och bokstäver. Flera bokstäver kan bilda ett fonem, till exempel de två bokstäverna sk- 

i ordet skepp är tillsammans ett fonem. När barnet knäcker skriftspråkskoden blir hen 

fonologiskt medveten.  

 

Westerlund (2009) beskriver att vokalerna vanligen kommer först ljudmässigt, bortsett från y-

ljudet. Låga y-ljud brukar vara svåra att uppfatta, exempelvis ordet fyra, barn kan säga fura 

istället. Konsonanterna kommer senare, skillnaden mellan konsonantljuden kan vara små och 

det gör att det blir svårare för barnet att uttala dem korrekt. De tidiga språkljuden är p, b, m, t, 

d, j, h, l, n, något senare kommer k, g, f, v, och ng. De senaste språkljuden brukar vara s, sje, 

tje, r, t, d, s, l och n. Författaren skriver vidare att svenskans språkljud sje- och tje-ljud har 

subtila skillnader och därför lär sig barnet dessa ljud sent. Även s-ljudet kommer sent i 

ljudutvecklingen. Dessa språkljud och ibland f-ljudet ligger inom hörselns diskantområde 

vilket innebär att barn med hörselnedsättning kan ha svårt för att uppfatta dem. Om barnet 

inte uttalar dessa ljud kan det vara svårt att avgöra om det är en uttalsförsening eller en 

hörselnedsättning. R-ljudet är ett av de sista ljuden som barnet klarar av. Författaren förklarar 

att även konsonantförbindelser kan vålla svårigheter för barnet. Ord som börjar med tre 

konsonanter, spr, str och skr, är svåra, det är lättare för barn om konsonanter finns i slutet eller 

i mitten av ett ord. 

 

 

3.5.2 Semantisk medvetenhet 

 

Den semantiska medvetenheten avser språkförståelse och ordförråd. Lindö (2009) förklarar att 

det är barnets förmåga att förstå ord och begrepp. Utvecklingen av ordförrådet ökar snabbt 

beskriver Westerlund (2009). Vid tre och ett halvt år har barnet ett aktivt ordförråd på ungefär 

tusen ord, men barnet förstår betydligt fler ord. Vid sex års ålder har barnet ett aktivt 

ordförråd bestående av ungefär tre tusen ord och det passiva ordförrådet beräknas vara mellan 

tiotusen och fjorton tusen ord. När barnet tillägnat sig ett ordförråd måste barnet känna igen 

ljudmönster och förstå vad ordet betyder. Barnet måste sedan para ihop ljudmönstret med 

begreppet samt använda ordet på ett förståeligt sätt. Författaren skriver vidare att när barnet 

har tillägnat sig ett ordförråd behöver barnet kategorisera orden i över- och underordnade 

begrepp, exempelvis i kategorin djur- hund- tax, där tax är underordnad både hund och djur. 

  

När barnet är semantisk medveten vet barnet vad ord och meningar betyder och kan uppfatta 

sammanhanget i texter och berättelser. Barnet vet även vad motsatsord är som exempelvis 

stor/liten och smal/tjock (Herrlin m.fl., 2012). Författaren förklarar vidare att barnet även kan 

skilja på homonymer, det vill säga att ord kan ha flera betydelser, exempelvis kan ren vara ett 
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djur eller något som inte är smutsigt. Barnet kan även urskilja synonymer, att flera ord kan 

betyda samma sak. När barnet är semantisk medvetet förstår de även metaforer som till 

        “     u            g  b    ”     “                            ”. 

 

 

3.5.3 Pragmatisk medvetenhet 

 

Pragmatik handlar om hur vi använder språket. Westerlund (2009) förklarar att pragmatik 

handlar om vilka ord som används, att bilda riktiga meningar, att ha ett riktigt uttal samt veta 

när, hur och vad man ska säga. Författaren beskriver att det också är förmågan att förstå 

underliggande betydelser och att kunna hålla tråden i en berättelse. Enligt Eriksen Hagtvet 

(2006) lär sig barn att anpassa språket efter vilka barnet talar med. Vid tre till fyraårsåldern 

sker anpassningen, till exempel genom att använda korta meningar till mindre barn och längre 

meningar till äldre barn och vuxna. Herrlin m.fl. (2012) framhåller att när barnen är 

pragmatiskt medvetna kan dem uppfatta vad som menas och inte bara vad som sägs. 

 

 

3.5.4 Morfologisk medvetenhet 

 

Morfologisk medvetenhet handlar om att barnet kan dela upp ord i stavelser samt 

ordböjningar beskriver Lindö (2009). Westerlund (2009) förklarar att pluralformen där ar- 

ändelsen används behärskas tidigt av barnet. Vid tre och ett halv års ålder har barnet oftast 

upptäckt andra pluraländelser som –er och –or. Sedan dröjer det något år innan barnet lärt sig 

ord med oförändrad pluralform som till exempel ett hus och flera hus, samt ord där stammen 

förändras, exempelvis bok och böcker. Författaren förklarar vidare att barnen oftast använder 

substantivböjningar före verbböjningar, sedan dröjer det en stund innan dem använder de 

sammansatta verbformerna, som beskriver förfluten tid eller framtid. Verbformen gav och 

höll kan vålla svårigheter för barnen, det är inte ovanligt att en sexåring säger gedde och 

hållde. Barn i fyra- till femårsåldern brukar kunna böja adjektiv, vilket egentligen är ganska 

svårt eftersom adjektivet böjs efter det substantiv som ordet beskriver. Några adjektiv ändrar 

skepnad när de böjs, till exempel liten, mindre, minst. Dessa undantag gör att barn kan säga 

fel förklarar Westerlund. Både Westerlund och Lindö (2009) framhåller den vuxnes betydelse 

för barnet under den grammatiska utvecklingen, vuxna ska inte rätta barnet, utan hjälpa barnet 

genom att använda rätt ordform när dem bekräftar vad barnet säger. 

 

 

3.5.5 Syntaktisk medvetenhet 

 

Lindö (2009) förklarar att den syntaktiska medvetenheten handlar om meningsbyggnad och 

ordföljd.  Barnet lyssnar på sin omgivning och blir på så sätt medveten om hur ord sätts ihop i 

satser och vilka ord som passar in i olika sammanhang. Genom detta samspel med sin 

omgivning erövrar barnet det korrekta språkbruket. Författaren beskriver forskningsstudier 

som visat samband mellan syntaktisk förmåga och förmågan att förstå meningsinnehållet i en 
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text. Westerlund (2009) beskriver också syntax som meningsbyggnad och att den delen av 

språket utvecklas sist hos barnet. 

 

 

3.6 Babblarna 

 

Babblarna är figurer som finns i många varianter; plastfigurer, pappdockor, fingerdockor, 

handdockor och mjukisdjur. Det finns memory, namnkort och lottobrickor. Babblarna har 

egna sånger, en film och olika spel. Det finns även färdiga paket innehållande exempelvis 

plastfigurer, böcker, tygpåse, musik- cd, A3-affisch, formpussel, lotto och en gympapåse 

(http://www.hattenforlag.se). På hemsidan finns även tillbehör till Babblarna, exempelvis 

bilen som de åker i under sången om Babblarna eller ett klosståg. Förutom leksaker finns det 

inredning och textil med motivet Babblarna. Babblarna materialet säljs inom olika kategorier 

på hemsidan; böcker, leksaker, musik och film, paket, spel och pussel, Babblarna i 

konsonantdalen, diverse roligt, baby samt inredning och design (ibid.).  

 

Babblarna har skapats av professor Iréne Johansson, grundare av Karlstadmodellen. I 

Babblarnas värld handlar det om tal- och språkträning (http://www.hattenforlag.se). Det finns 

tolv figurer (se bilaga 3). De första sex figurerna har fokus på b- och d-ljud och har namnen 

Dadda, Diddi, Doddo, Bibbi, Bobbo och Babba, dessa är uppbyggda på de tidiga språkljuden. 

De andra figurerna heter Gagga, Giggi, Goggo, Sosso, Sassa och Sissi har fokus på g- och s-

ljud, vilka enligt Johansson (2016) kan vara svåra att få till. Meningen med Babblarna är enlig 

författaren att pedagogen ska få inspiration och glädje, insikter om tal, lust till språket samt 

redskap för att hjälpa barn att bygga upp motivation och för att utveckla sitt språk. Vidare 

lyfter författaren att Babblarna ska anpassas efter barnen. Det viktigaste är att det är roligt, 

lekfullt och meningsfullt för både barn och vuxna. Det finns inga måsten med materialet, utan 

               u                      b               u          b      b          g   ”    

skapa lust til                           g                           ” ( b       6)  

  

Babblarna har blivit populära figurer och det finns en grupp på Facebook, den heter Tips och 

idéer med Babblarna. Ett av tipsen från gruppen är att koppla de sex första 

Babblarkaraktärerna till olika delar i läroplanen för förskolan; Doddo står för värdegrund, 

Diddi för skapande, Bibbi för matematik, Bobbo för rörelse och motorik. Dadda symboliserar 

naturvetenskap och teknik medan Babba gillar ord och språklek. Förslagen från 

Facebookgruppen har inte någon vetenskaplig grund och vem som helst kan skriva i denna 

grupp. 

  

Det finns nio böcker som handlar om Babblarna, alla böckerna har ett eller flera språkliga 

fokus (http://www.hattenforlag.se). Hallooo Babblarna är den allra första boken, den har ett 

uppslag för varje karaktär och rekommenderas till de allra minsta barnen. Det finns två böcker 

till för de yngre barnen där bladen är av kartong, det vill säga hållbara bilderböcker. Den ena 

är Babbibboo Babblarna som bland annat handlar om vad Babblarna gör, den inbjuder till 

prat om de olika figurerna i roliga och lockande miljöer. Den andra boken är Daddiddoo 

Babblarna där barnen stöter på bilen Tut och Babblarna, de får även titta in i Babblarnas hus, 

http://www.hattenforlag.se/
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men någon saknas hela tiden, vem? I boken Stompalång med Babblarna! får vi följa med Tut, 

Babblarnas röda bil, och Pling, en cykel, runt i Babblarnas dal. Fler figurer tillkommer 

efterhand i boken och utökar ljudramsan.  

 

I boken Babblarnas hus bjuds vi på äventyr när vi får se vad Babblarna gör, bland annat 

genom att titta i ett nyckelhål eller bakom gardinerna. Barnen får svara på vad som händer 

därinne och samtidigt träna på verb, två- till treordssatser och uttal. I boken I Bobbos väska 

har Bobbo samlat alla sina kompisars saker, sakerna p       u   u                         

      bb         b      u                       S      g                      u          

barns               g              , exempelvis Bobbos och Diddis. I boken Dadda hälsar 

på, hälsar Dadda på alla vännerna i Babblarnas värld. Barnet får knacka på och gissa vem som 

finns bakom dörrarna. Boken passar till barn som inte orkar sitta och läsa en hel bok eftersom 

barnen får vara motoriskt aktiva under läsningen. Boken fokuserar på skillnaden mellan 

språkljuden b och d. Boken Var är Babbas saker? handlar om att Babba har tappat bort sina 

             g                               u         “   ?”                       g      

senaste boken är Babola salabim! här finns Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo 

med, men också de nya figurerna Gagga, Giggi, Goggo, Sassa, Sissi och Sosso. Babblarna 

förvandlas till varandra i boken. Längst bak i samtliga böcker finns det tecken, vilket gör att 

böckerna går att läsa med hjälp av både text och teckenspråk. Att teckna är bra för barnens 

språkutveckling, dels för att pedagogen pratar långsammare och tydligare samt att de 

viktigaste orden förstärks. Tecknen är lättare att lära sig än talade ord eftersom de är konkreta 

men även för att de är lättare att göra rent motoriskt (http://www.hattenforlag.se). 

 

  

3.6.1 Karlstadmodellen och AKK 

 

Babblarna härstammar från Karlstadmodellen, den grundades på 1970-talet av professor Iréne 

Johansson (http://www.karlstadmodellen.se). Karlstadmodellen utformades för att hjälpa barn 

och vuxna med språkstörningar och har utvecklats med tiden. Det poängteras dock att det inte 

är någon metod utan en modell. Språkträning enligt Karlstadmodellen innebär att så många 

möjligheter som möjligt ska finnas för barnet som bilder, teckenspråk och skrift. Det gäller att 

pröva sig fram utan att ha förutfattade meningar om vad barnet kan klara av (ibid.). 

Pedagogerna ska använda sig av flera olika kommunikationsformer för att barnet ska 

stimuleras till att använda tecken, symboler eller andra kommunikationssätt. Heister Trygg 

(2012) ger exemplet boll, vi kan teckna boll med händerna, leka med en boll och säga ordet 

”b   ”                                                      u        ;         

samkommunikation eller talat språk. Det finns ingen generell metod som kan användas i alla 

lägen, vi måste se till varje barns individuella behov och förutsättningar betonar författaren.  

 

I materialet från B bb        g                 g                                    , 

tecken som alternativ och kompletterade kommunikatio       b  . Många kommuner utbildar 

sin personal i TAKK och Heister Trygg (2012) poängterar att det har fördelar även för andra 

barn i barngruppen, exempelvis barn som inte börjat tala och barn med annat modersmål. Alla 

barn har rätt till att kommunicera och den rätten kan alla barn få uppfylld oavsett 
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funktionsnedsättning enligt författaren. För att vi ska kunna kommunicera är tal och språk två 

viktiga delar. Talet är motoriskt och verbalt, vid normalt tal rör vi på käkarna, läpparna och 

gommen så att språkljud bildas. Språket är en kognitiv förmåga, att tolka och förstå vad som 

sägs. Det är viktigt att ha kunskap om vad språk är och vad som skiljer språk och 

kommunikation åt. Språket är ord och symboler, kommunikation är det som sker mellan 

människor. Det blir ingen kommunikation utan människor att kommunicera med, därför är 

barn och vuxna i barnets omgivning viktiga framhåller författaren. 

 

 

3.6.2 Tidigare studier 

 

Det som framkommit i tidigare studier om Babblarna är två examensarbeten och en studie om 

Babblarna som metod för att främja barns träning av social kommunikation. I 

examensarbetena studerades pedagogernas syn på Babblarna baserat på intervjuer. Det finns 

inga tidigare observationsstudier på hur Babblarna används av pedagoger i barngrupp. Ett av 

examensarbetena är en intervjustudie om leksaker som läromedel på förskolan (Marklund, 

2015). Syftet med studien är att beskriva hur det språkutvecklande lekmaterialet Babblarna 

används på förskolan utifrån ett pedagogperspektiv, belysa materialets möjligheter och 

begränsningar samt att bidra till diskussionen om pedagogiska leksaker. Resultatet visar att 

Babblarna används i lärande syfte men även i leken. Alla pedagoger upplever att barnens 

intresse för Babblarna har betydelse för att de ska fungera som ett pedagogiskt verktyg. Det 

framgår att många pedagoger tycker att Babblarna är ett material anpassat för barn i ett- till 

treårsåldern. Resultatet visar även att de flesta av pedagogerna ser fördelar med att ha 

Babblarna som temaarbete eftersom de upplever att de kan ta in Babblarna överallt i 

verksamheten.  

 

Det andra examensarbetet handlar om Babblarna som språkmaterial (Lindberg & Åberg, 

2015). Det är en intervjustudie om att använda Babblarna som ett material för att stödja de 

yngsta barnens språkutveckling. Forskningsfrågorna i studien handlar om hur Babblarna kan 

användas på olika sätt för att stödja barn i deras språkutveckling samt hur pedagogerna 

uppfattar att barnens språkutveckling främjas genom arbetet med Babblarna. Resultat visar att 

pedagoger använder Babblarna på olika sätt, exempelvis vid temaarbete, som leksaker samt 

som hjälpmedel för att komma in på andra teman som förskolan arbetar med. Alla intervjuade 

pedagoger tycker att Babblarna är ett material som passar de yngsta barnen, ett till tre år. Det 

visade sig även att pedagogerna arbetade med tecken som stöd vilket finns med i böckerna om 

Babblarna. Lindberg och Åberg anser att deras resultat i studien visar att Babblarna har ett 

brett användningsområde.  

 

I Hjelm-Wigrens (2017) studie om Babblarna är det fokus på social kommunikation. 

Författaren reflekterar och utvärderar materialet Babblarna som metod för att främja barns 

träning av social kommunikation. Studiens resultat visade att Babblarna gav en gemensam 

möjlighet att bygga en relation och i samspelet utvecklades barnens sociala kompetens. 

Studien visade även att förmågan att ta initiativ och följa andras initiativ samt benämna och 
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bekräfta möjliggjorde ett utvecklande av lekmodeller. Genom detta skapas en lekhistoria. 

Författaren framhåller att Babblarna kan användas för att främja social kommunikation. 

  



14 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt redogör vi för sociokulturell teori. Vi har valt sociokulturella perspektiv i vår 

studie eftersom barn betraktas som sociala varelser inom dessa perspektiv. Säljö (2010) 

framhåller språk, kommunikation och samspel som viktiga begrepp inom sociokulturella 

perspektiv. Vår studie handlar om språk, och språk är en central del inom sociokulturella 

perspektiv. Genom språket kan vi dela erfarenheter med andra. Språket gör att vi kan fråga 

andra samt byta kunskaper och information med varandra. Författaren påtalar att barn föds in i 

kommunikativa förlopp, barnet hör vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, på 

det sättet blir barnet medvetet om vad som är värdefullt att veta. Att kunna något innebär ofta 

att man behärskar en kommunikativ praktik. 

 

Barns utveckling kan ske på olika sätt beroende på vilka kulturella sammanhang barnen 

befinner sig i. Enligt Hundeide (2006) betraktas barn som sociala varelser som föds in i en 

historisk och kulturell värld. Denna kulturella värld påverkar hur barns utveckling kan ske. 

Barnets utveckling kan anta flera vägar i ett sociokulturellt landskap.  Författaren skriver 

vidare att utveckling beror på sociokulturella diskurser. Vi påverkas av diskurserna, 

socialiseras in i dem och sedan tas de för givna. Diskurserna påverkar hur vi uppfattar 

världen. Även Säljö (2010) argumenterar för att människans kunskap i stor utsträckning är 

språklig eller med ett annat ord; diskursiv. När diskurser utvecklas samlar människan 

erfarenheter och omskapar sin verklighet.  

 

Säljö (2010) framhåller att barnets omvärld kan vara mycket skiftande mellan olika kulturer, 

samhällen och historiska epoker. Därför blir också samspelet med omvärlden skiftande inom 

sociokulturella perspektiv. Vilka förutsättningar barn får varierar i olika kulturer. Det sätt som 

vi tar del av kunskap på är beroende av kulturella omständigheter, dvs. hur vi lever. 

Författaren använder begreppet kultur som ett samlingsnamn på resurser som finns hos 

människan, resurser inom social interaktion samt resurser i den materiella omvärlden. Han 

menar att kultur består av idéer och kunskaper som vi fått till oss genom interaktion med 

omvärlden. I sociokulturella perspektiv är artefakter en viktig del, artefakter är alla de fysiska 

redskap som finns i vår vardag, exempelvis olika verktyg, hjälpmedel och leksaker. Säljö 

(2010) framhåller den proximala utvecklingszonen inom sociokulturell teori. Med detta 

begrepp menas avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och vad individen kan 

prestera tillsammans med en vuxen eller en mer kompetent kamrat. 

  

Grundare och frontfigur för sociokulturella perspektiv är Lev S Vygotskij. Han levde och 

verkade i Ryssland under 1869-1934. Vygotskij (1934/1999) såg barnet som socialt från 

början, barnets språk är socialt eftersom det utgör en dialog med andra människor. Sambandet 

mellan tänkande och språk är nära förknippat med varandra och etableras under barnets 

utveckling. Vygotskij påpekar att det behövs social kommunikation för att utveckla tänkandet 

och språket. Under barnets första år finns en intensiv utveckling av språkets sociala funktion 

och barnets sociala kontakter leder till en väldigt tidig utveckling av kommunikationen. 

Författaren påpekar att det viktigaste vi vet handlar om utvecklingen mellan tänkandet och 



15 

 

språket, förut trodde människan att dessa var åtskilda men Vygotskij argumenterar för att 

tänkande och språk korsar varandra. De löper sedan tillsammans genom hela livet. 
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5. Metod 

 

I detta avsnitt redogörs för kvalitativ metod och observationer som denna studie bygger på. 

Vidare beskrivs hur urvalet i denna studie har skett och de forskningsetiska principerna 

belyses. Avslutningsvis redogör vi för bearbetning, tolkning och analys av våra observationer.  

 

 

5.1 Kvalitativ metod 

 

Syftet med studien är att synliggöra om materialet Babblarna används medvetet av pedagoger 

som ett språkutvecklande material, vilket är den ursprungliga tanken med Babblarna. Vi har 

därför valt en kvalitativ metod vilket vi anser bäst överensstämmer med vårt syfte och 

sociokulturell teori. En metod av kvalitativ form ger enligt Svensson och Ahrne (2015) en 

närmare inblick i de miljöer som studeras. Backman (2008) förklarar det kvalitativa 

perspektivet genom att människan ser den omgivande verkligheten som subjektiv. Den 

omgivande verkligheten är en individuell och social konstruktion, den kvalitativa forskningen 

vill studera hur människan tolkar och uppfattar denna verklighet. Författaren påpekar att den 

kvalitativa forskningen handlar om människan och hur denne interagerar med andra 

människor. Bryman (2011) framhåller att kvalitativ forskning inriktar sig på ord istället för 

siffror. Forskaren i en kvalitativ studie drar slutsatser av förhållandet mellan teori och praktik. 

Forskaren har också ett tolkande synsätt med förståelse för den sociala verkligheten och hur 

deltagarna tolkar denna verklighet. Kvalitativ forskning antar en konstruktionistisk ontologisk 

inriktning, vilket innebär att samspelet mellan individer genererar sociala egenskaper. Genom 

observationsstudier av pedagoger synliggörs användandet och förmedlandet av materialet 

Babblarna till barnen.  

 

 

5.1.1 Observation som metod 

 

I vår studie har vi valt observation som metod. Vi observerade pedagogernas planerade 

aktiviteter med Babblarna. Genom att endast observera de planerade pedagogledda 

aktiviteterna fick vi fler observationstillfällen än om vi skulle ha varit på en förskola en hel 

dag. På detta sätt kunde vi besöka fler förskolor och få fler observationstillfällen. Vi valde 

metoden observation eftersom det inte fanns några observationsstudier på hur Babblarna 

används av pedagoger i barngrupp. Vi valde att inte intervjua pedagoger eftersom det enbart 

representerar deras syn av hur materialet används. Risken med intervjuer är att enskilda 

pedagoger kan vinkla det till deras fördel. Genom att observera planerade pedagogledda 

aktiviteter med Babblarna får vi se hur materialet faktiskt används i verksamheten. Svensson 

och Ahrne (2015) betonar att en bra forskare strävar efter att distansera sig och minimera sin 

påverkan i forskningsprocessen. Därför har vi valt att utföra våra observationer enligt 

Bjørndals (2005) definition, första ordningen. Det innebär att vår primära uppgift är att 

observera den pedagogiska aktiviteten utan att delta i situationen, vi är icke deltagande 

observatörer. Gold (1958, refererad i Bryman, 2011) benämner det som fullständig 



17 

 

observatör, det innebär att forskaren inte samspelar med personer i miljön vilket leder till att 

observatören inte heller påverkar medlemmarna i miljön. 

 

 

5.2 Urval 

 

Vi började med att prata med förskolechefen respektive specialpedagogen för att få reda på 

vilka förskolor som använder Babblarna i sin verksamhet. Därefter kontaktade vi de 

föreslagna förskolorna eftersom syftet       u            u          u               bb      

                        g g                                                     

u          g             g            u              g  g        b         , en kommun i 

norra Sverige och en kommun i Mellansverige          u     g           b          

                                    b    (   b   g  1)            g                      

      lorna med varandra, vår intention var att de skulle vara så lika som möjligt. Svensson 

och Ahrne (2015) diskuterar miljön där studien ska genomföras, om man koncentrerar sig på 

en miljö ger det ofta en bättre inblick och kontinuitet. Miljöer som är lika varandra genererar 

även ett säkrare resultat.  

 

        u                                       g g  , oavsett om de är barnskötare eller 

förskollärare, som arbetar med Babblarna materialet. I studien benämner vi därför dessa som 

pedagoger oavsett om de är barnskötare eller förskollärare. Det viktigaste för studien var att 

pedagogerna använde sig av Babblarna och var väl bekanta med materialet. I den ena 

kommunen användes Babblarna på pedagogernas egna initiativ, dem hade själva köpt in 

Babblarna till deras avdelning. I den andra kommunen var alla småbarnsavdelningar ålagda 

att arbeta med Babblarna, förskolechefen hade köpt in Babblarna till alla 

småbarnsavdelningar. Babblarna vänder sig främst till dem som ska börja tala enligt 

Johansson (2016). Därför har vi i vår studie valt att observera aktiviteter som pedagogerna 

planerat för de yngre barnen, i denna studie avses yngre barn vara barn mellan ett till tre år.  

 

Totalt besöktes sju förskolor. Förskolorna var både privata och kommunala utan några 

pedagogiska inriktningar. Fyra förskolor hade renodlade småbarnsavdelningar där det endast 

var barn mellan ett till tre år. Tre förskolor hade barn mellan ett till sex år. Vid dessa förskolor 

fokuserade vi endast på de yngre barnen mellan ett till tre år. 

    

 

5.3 Etiska överväganden 

 

Studien är organiserad och planerad i enlighet med de forskningsetiska principerna; 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

2002). Med informationskravet menas att forskaren ska informer     b          

forskningsuppgiftens syfte (ibid.). Vi informerade pedagogerna muntligt samt skriftligt med 

informationsbrevet. Samtyckeskravet innebär att deltagare i studien har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan (ibid.). Pedagogerna som valde a            b              b    

                                  g           , samt att dem                     b         
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          u        b        g    g                . Konfidentialitetskravet betyder att 

uppgifter om alla personer som deltar i      u        b                          g  

                                              b     g                         ( b   )     

                 g                       g         u                                           

sekretesskyddas. Nyttja              b                                                        

           u                           (ibid.). Vi har försäkrat deltagarna att vi vid slutförandet 

av vår studie kommer radera allt material vi samlat in och att vi inte på något               

det i annat sammanhang.  

 

 

5.4 Genomförande av observationer 

 

Våra observationer genomfördes på sju förskolor. Vi närvarade på förskolorna under vissa 

tider den veckan som datainsamlingen ägde rum. Vi närvarade endast vid inplanerade 

pedagogledda samlingar och aktiviteter med Babblarna. Pedagogerna berättade innan vilka 

dagar och tider som de skulle ha sina aktiviteter och samlingar med Babblarna, vi infann oss 

på förskolorna under dessa dagar och tider. Totalt blev det tjugo observationstillfällen, 

längden på tillfällena varierade mellan fem till trettio minuter. De flesta samlingarna och 

aktiviteterna var kortare, ungefär tio minuter. Under aktiviteterna och samlingarna deltog tre 

till tio barn, det var olika beroende på hur många barn som närvarade under dagen samt om 

pedagogerna hade delat in barnen i grupper. Det var alltid en pedagog som var huvudansvarig 

över aktiviteten/ samlingen och ibland deltog ytterligare en pedagog som satt tillsammans 

med barnen. 

 

Under observationerna av de pedagogledda aktivisterna med Babblarna antecknade vi på ett 

semistrukturerat observationsschema (se bilaga 2). Bryman (2011) förklarar att 

semistrukturerad intervju ger möjlighet att variera ordningsföljden mellan frågor, frågorna 

brukar vara allmänt formulerade samt att forskaren själv kan ställa ytterligare frågor. Vi 

översatte Brymans definition av semistrukturerad intervju till semistrukturerad observation 

och använde den i vår studie. Vi valde den formen av observation eftersom vi skulle 

genomföra våra observationer var för sig och behövde ha samma frågor att utgå från. 

Semistruktu       b          g              u  u         g                                   

g                       b                     g . Vi ansåg att vi inte kunde använda oss av 

ostrukturerade observationer eftersom det kunde riskera att våra observatione    u             g 

             . Vi valde även att inte använda oss av strukturerade observationer eftersom de 

tillhör kvantitativ metod enligt Bryman. 

 

 

5.5 Bearbetning, tolkning och analys  

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade observationer.  Direkt efter våra 

genomförda observationer renskrev vi de handskrivna anteckningarna till ett gemensamt 

Google Docs dokument. Namnen på förskolor och pedagoger fingerades i samband med 

renskrivningen, i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Löfdahl 
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(2014) påtalar att det inte är tillåtet att presentera data som kan avslöja vilken förskola som 

observerats, därför ska personuppgifter, förskolornas namn, plats och pedagogisk inriktning 

inte nämnas.  När alla observationer renskrivits läste vi igenom materialet för att sedan 

jämföra och analysera data tillsammans. Vi       g                                    

studies forskningsområde och analyserade data utifrån sociokulturella perspektiv. Det vill 

säga att språk och kommunikation har stor betydelse för barns utveckling och lärande. 

Franzén (2014) beskriver att datamaterialet, rådatan, behöver bearbetas. Forskaren behöver 

förädla materialet, bearbeta det, fördjupa sig i det och fundera på hur det ska presenteras. 

Resultatet ska sedan svara på studiens syfte.  

 

Vår insamlade data bestod av totalt tjugo olika observationer av samlingar och aktiviteter med 

Babblarna. Vi började med att sortera och kategorisera rådatan enligt våra observationsfrågor; 

Vad är det för slags aktivitet? Hur presenterar pedagogen materialet, talat språk, teckenspråk 

eller visuellt? Hur används Babblarna i aktiviteten, är de deltagande? Vilka Babblarfigurer? 

samt Vad säger pedagogen, engagerad, öppna frågor och inbjuds det till kommunikation? 

Rubriken Övriga iakttagelser från observationsschemat valde vi att ta bort eftersom den inte 

var relevant för att besvara våra forskningsfrågor. Rennstam och Wästerfors (2015) betonar 

att datan behöver reduceras, allt kan inte visas upp och man måste välja bort ur det insamlade 

materialet. 

 

Roos (2014) förklarar att forskaren måste vara trogen sitt eget material och skriva om sin data 

så att det blir intressant att läsa. Hon ger tipset att beskriva och organisera data i teman eller 

kategorier för att förtydliga resultatet för läsaren. Våra observationsfrågor sorterades in under 

våra två forskningsfrågor; Hur används materialet Babblarna i de planerade aktiviteterna i 

förskoleverksamheten, sett ur ett språkperspektiv? och Vilka kommunikationsformer används 

när pedagogen har planerade aktiviteter och samlingar med Babblarna? Det som hörde ihop 

med vår första forskningsfråga sorterades som underrubriker under den. Här handlade 

analysen om att kategorisera alla aktiviteter. Vi såg att det ofta förekom flera typer av 

aktiviteter under samma samling/aktivitet. Vi radade upp alla aktiviteter och sammanförde de 

som passade ihop med varandra. Aktiviteterna resulterade i fem kategorier; 1) bok/ sång, 2) 

färg, 3) teknik/ matematik/ memory, 4) skapande/ lek och 5) värdegrund. En aktivitet kunde 

innehålla både en sång, räkning och benämning av Babblarna. Den aktiviteten kategoriserades 

således in i tre kategorier; sångaktivitet, matematisk aktivitet samt en färg aktivitet. Vi 

använde oss av färgkoder för att se vilka Babblare som deltog i aktiviteterna.  

 

De observationsfrågor som sammanföll med den andra forskningsfrågan sorterades in som 

underrubriker under den. När vi analyserade pedagogernas kommunikationsformer skilde vi 

på kroppsspråk och teckenspråk. Om pedagogerna använde teckenspråk kategoriserade vi inte 

det som kroppsspråk utan endast som teckenspråk. Tidigt i vår analys framstod ett mönster; 

att aktiviteterna varierade mycket mellan varandra samtidigt som de flesta hade 

språkutveckling som gemensam nämnare. 
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6. Resultat 

 

I detta avsnitt redogör vi för resultatet med utgångspunkt i studiens syfte och 

forskningsfrågor. I analysen har fem rubriker vuxit fram. Den första rubriken i resultatet är en 

omformulering av vår första forskningsfråga, Hur används materialet Babblarna i de 

planerade aktiviteterna i förskoleverksamheten, sett ur ett språkperspektiv? som även har fått 

två underrubriker; Språkutveckling i de genomförda aktiviteterna med Babblarna samt Vilka 

karaktärer från Babblarna förekommer och hur de används under aktiviteten. Den andra 

forskningsfrågan; Vilka kommunikationsformer används när pedagogen har planerade 

aktiviteter och samlingar med Babblarna? har också omformulerats till en rubrik med en 

underrubrik; Pedagogens engagemang och inbjudan till kommunikation. 

 

 

6.1 Hur materialet Babblarna används i planerade aktiviteter i förskoleverksamheten 

 

Materialet används på skiftande sätt, allt från sångsamling till skapande aktiviteter. I analysen 

delades aktiviteterna med Babblarna in i fem kategorier, dessa fem kategorierna är; 1) bok/ 

sång, 2) färg, 3) teknik/ matematik/ memory, 4) skapande/ lek och 5) värdegrund. De 

vanligaste aktiviteterna med Babblarna handlar om böcker och sånger. I dessa aktiviteter 

lästes böckerna om Babblarna, ibland utfördes experiment eller berättades flanellografsagor 

baserat på böckerna. Det sjöngs sånger som handlade om Babblarna, både med hjälp av 

teckenspråk och via Youtube. Den näst vanligaste aktiviteten med Babblarna handlade om 

färger. Färgerna benämndes på svenska, engelska och teckenspråk. Färgerna kopplades ihop 

med respektive figur från Babblarna, det sjöngs om Babblarnas färger samt gjordes 

memoryspel med Babblarna och deras färger. Barnen fick även färguppdrag, att de skulle 

hämta saker som hade samma färg som Babblarnas färger, exempelvis gula saker till Bibbi 

som har färgen gul. 

 

Kategorin teknik/ matematik/ memory innehöll aktiviteter med surfplattor, memoryspel, 

räkning, programmering samt flyta/ sjunka experiment. Den fjärde kategorin som identifierats 

handlade om lekar och skapande aktiviteter. Exempel på lekar med Babblarna var fruktsallad, 

kims lek och rörelselek. De skapande aktiviteterna innehöll klippning, limning, handavtryck 

och målning av några av karaktärerna från Babblarna. Den ovanligaste aktiviteten handlade 

om värdegrund och det fanns endast en sådan aktivitet representerad. I aktiviteten talade de 

om hur man är en bra kompis och hur man behandlar varandra.  

 

När pedagogerna hade längre inplanerade pedagogledda aktiviteter, inte korta samlingar, var 

det ofta fokus på en Babblare och den Babblarens speciella egenskap. Under fem aktiviteter 

uppmärksammade vi att Babblarna kopplades till egenskaperna från Facebookgruppen Tips 

och idéer med Babblarna. Doddo kopplades ihop med förskolans värdegrund, Diddi med 

skapande, Bobbo hörde ihop med rörelse och motorik och Dadda symboliserade 

naturvetenskap och teknik. En av dessa fem aktiviteter innehöll exempelvis endast Diddi och 

var en skapande aktivitet, en annan aktivitet handlade om värdegrund och då var Doddo med 

under hela aktiviteten. När det var kortare samlingar var ofta alla sex första Babblare; Bobbo, 
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Babba, Bibbi, Dadda, Diddi och Doddo närvarande. Dessa aktiviteter handlade generellt om 

att benämna Babblarna, säga deras färger, räkna dem och sjunga om dem. Femton samlingar, 

varav tolv av dessa innehöll de sex första Babblarna, handlade inte om egenskaper utan var en 

blandning av många aktiviteter, exempelvis språk och teknik eller matematik och skapande. 

 

 

6.1.1 Språkutveckling i de genomförda aktiviteterna med Babblarna 

 

Inom de tjugo aktiviteterna fann vi arton aktiviteter som var av språkutvecklande karaktär. 

Dessa kännetecknades av en engagerad pedagog som samspråkade med barnen. Ur 

sociokulturella perspektiv är detta en viktig del eftersom omgivningen runt barnet är 

betydelsefull för lärandet. Av dessa arton aktiviteter var ursprungstanken inte alltid 

språkutveckling. Pedagogen hade inte medvetet planerat för en språkutvecklande aktivitet 

med Babblarna men aktiviteten blev ändå språkutvecklande. Ibland sa pedagog   “   g        

    ”       “   g        g              ”                                                 

eller teknik så fann vi stor språkutveckling i dessa aktiviteter. Detta berodde på att pedagogen 

ställde många frågor till barnen för att få igång kommunikationen. Pedagogen använde också 

sitt kroppsspråk och teckenspråk för att tydliggöra för barnen. Hen uppmuntrade barnen att 

kommunicera med både kropp och tal. Under dessa aktiviteter hade inte pedagogen planerat 

för en språkutvecklande aktivitet med Babblarna, aktiviteterna blev ändå språkutvecklande på 

ett omedvetet sätt. 

 

Flera exempel från aktiviteterna med färger och den tredje kategorin som handlade om teknik, 

matematik och memory blev omedvetet språkutvecklande. Pedagogen räknade ofta Babblarna 

tillsammans med barnen eller bad barnen att räkna dem, detta utvecklade både barnens 

matematiska förmåga men även deras språk eftersom de lärde sig vad siffrorna heter. 

Aktiviteterna som innehöll skapande och lek blev också språkutvecklande. Pedagogen 

förklarade mycket för barnen och använde både talat språk och teckenspråk. Den sista 

kategorin; värdegrund innehöll även den mycket språkutveckling, detta berodde på att 

pedagogen ställde frågor och barnen fick berätta. 

 

I hälften av aktiviteterna hade pedagogen planerat för språkutveckling, dessa tio aktiviteter 

handlade om böcker eller sånger.  Under dessa aktiviteter skedde mest kommunikation. 

Pedagogen talade, använde teckenspråk och visade med sitt kroppsspråk. Bilder på Babblarna 

användes för att förtydliga talet, men även Babblarfigurerna gjorda i plast, mjukisdjur eller 

fingerdockor användes. Pedagogen inbjöd barnen till kommunikation genom att ställa frågor 

till dem. Ibland visade pedagogen en karaktär från Babblarna så att barnen fick berätta vad 

den heter, vilken färg den har, vilka saker den brukade ha samt vart den bodde. 

Språkutvecklingen under dessa aktiviteter var planerad av pedagogen, med hjälp av Babblarna 

försökte pedagogen få barnen att lära sig de första språkljuden.  

 

Det vara endast två aktiviteter som inte kan anses vara särskilt språkutvecklande. En av dessa 

bestod av ett färdiggjort memoryspel som barnen fick lägga själva. Pedagogen la fram 

memoryt till barnen men de samtalade inte om bilderna på memoryt eller någonting annat.  



22 

 

Pedagogen var antingen tyst eller gjorde andra saker som inte hade med Babblaraktiviteten att 

göra, denna aktivitet blev enbart matematisk. Det fanns även en rörelselek som inte var 

språkutvecklande. Den aktiviteten handlade om att röra på sig till musik, under den leken 

samtalade inte pedagogen med barnen utan de lyssnade på musik tillsammans och rörde på 

kroppen.  

 

 

6.1.2 Vilka karaktärer från Babblarna förekommer och hur de används under 

aktiviteten  

 

De figurer från Babblarna som fanns representerade i de olika aktiviteterna var de första 

Babblarna; Babba, Bobbo, Diddi, Bibbi, Doddo och Dadda. I mer än hälften av aktiviteterna 

var alla dessa sex Babblare närvarande. Ingen av de nya figurerna från Babblarna; Gagga, 

Giggi, Goggo, Sassa, Sissi och Sosso fanns med under de aktiviteter som vi observerat. 

  

De första Babblarna fanns med under hela aktiviteten i majoriteten av samlingarna. De var 

inte speciellt deltagande i tre aktiviteter. I en av aktiviteterna fanns Babblaren endast med i 

början när pedagogen berättade om en lek de skulle göra i aktiviteten. I de andra två 

aktiviteterna fanns Babblarna endast med som bilder på ett memoryspel och bilder på en 

matta. Babblarna var närvarande under hela aktiviteten i sjutton fall av tjugo. Resultatet visar 

att pedagogerna använde Babblarfigurerna själva, endast i en aktivitet erbjöd pedagogen 

barnen att få känna på en av figurerna. Pedagogerna erbjöd inte barnen att leka med 

Babblarna. Den populäraste karaktären var Bobbo, hen deltog i sexton av tjugo aktiviteter. 

Boken I Bobbos väska återkom i flera aktiviteter. Här fick barnen lista ut vem sakerna tillhör 

och samtidigt utveckla sin semaniska medvetenhet, det vill säga ordf             

g              . 

 

 

6.2 Kommunikationsformer som används vid pedagogledda aktiviteter och samlingar 

med Babblarna 

 

Pedagogerna använde sig av talat språk, kroppsspråk och teckenspråk. Talat språk förekom i 

alla tjugo aktiviteter. Ett tydligt kroppsspråk från pedagogen visades i sex aktiviteter. När 

pedagogerna använde sitt kroppsspråk pekade dem tydligt eller använde på annat sätt sina 

kroppar för att signalera någonting till barnen. Ibland har pedagogen använt sitt kroppsspråk 

med hjälp av fingerdockor i form av Babblarna, u                     “       ” 

fingerdockorna istället för pedagogen. Vid fem aktiviteter använde pedagogen teckenspråk. 

Under aktiviteter med flanellografsagor och sånger användes teckenspråk under hela 

aktiviteterna. Andra gånger användes teckenspråk för att benämna Babblarnas färger.  
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6.2.1 Pedagogens engagemang och inbjudan till kommunikation 

 

Aktiviteterna skilde sig åt i hur mycket pedagogerna talade, hur många frågor som ställdes 

och vilket engagemang dem hade. En aktivitet där det talades mycket och pedagogen inbjöd 

till kommunikation handlade om Babblaren Dadda som gått vilse. Pedagogen sa exempelvis 

u                    : “H        b   ” “J g     g              b                                

            g?” “J g            b                g                     ?” “             ?“ “J g 

g                                       u      g                      ?” “Hu             är man 

är vilse? Vad ska man g           g         ?”  M  g     g            g g     b             

samspel och en god kommunikation vilket resulterade i en språkutvecklande aktivitet. Detta är 

betydelsefullt i sociokulturell teori. 

 

En annan aktivitet som inte ledde till språkutveckling handlade om ett memoryspel med 

  bb                                    g g  : “                      ” “ i byter, här har 

 u                ” “                       ”  P   g g                      b      b    

således också tysta vilket resulterade i en aktivitet utan kommunikation. Majoriteten av 

pedagogerna ställde öppna frågor, använde sitt kroppsspråk och gjorde sitt yttersta för att 

kommunikation skulle uppstå. Resultatet visar att en pedagog som engagerat sig i aktiviteten 

och som ställt många frågor till barnen erbjöd mer kommunikation. Pedagogerna som erbjöd 

mycket kommunikation erbjöd därmed barnen lärande inom deras proximala utvecklingszon. 

 

 

6.3 Resultatsammanfattning 

 

I vår studie ville vi synliggöra hur materialet Babblarna används i planerade aktiviteter i 

förskoleverksamheten, sett ur ett språkperspektiv. I sociokulturella perspektiv kan Babblarna 

betraktas som artefakter som kan främja barnens språkutveckling. Resultatet visar att 

materialet Babblarna används på ett skiftande sätt, allt från sångsamling till experiment. De 

tjugo observationerna delades in i fem olika kategorier, de presenterades i inbördes ordning 

med de vanligaste förekommande aktiviteterna först. De fem kategorierna var; 1) bok/ sång, 

2) färg, 3) teknik/ matematik/ memory, 4) skapande/ lek och 5) värdegrund. Inom de tjugo 

aktiviteterna fann vi två aktiviteter som inte kan anses främja språkutveckling. I arton 

aktiviteter fanns språkutveckling, pedagogen hade inte medvetet planerat för en 

språkutvecklande aktivitet med Babblarna men den resulterade ändå i språkutveckling. I 

hälften av aktiviteterna hade pedagogen planerat för språkutveckling, dessa tio aktiviteter 

handlade om böcker eller sånger. 

 

De Babblare som användes i de olika aktiviteterna var de första; Babba, Bobbo, Diddi, Bibbi, 

Doddo och Dadda. I mer än hälften av aktiviteterna var alla sex närvarande. Inga av de nya 

figurerna från Babblarna; Gagga, Giggi, Goggo, Sassa, Sissi och Sosso fanns representerade 

under de aktiviteter som vi observerat. När pedagogerna hade längre inplanerade 

pedagogledda aktiviteter, inte korta samlingar, var det ofta fokus på en Babblare och den 

Babblarens speciella egenskap. När alla de sex första Babblarna fanns representerade 
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handlade aktiviteterna generellt om att benämna Babblarna vid namn, säga deras färger, räkna 

dem och sjunga om dem. 

 

Vår studie handlade också om att visa vilka kommunikationsformer som används vid de 

pedagogledda aktiviteterna och samlingarna med Babblarna. Resultatet visar att pedagogerna 

använder sig av talat språk, kroppsspråk och teckenspråk. Talat språk förekommer i alla tjugo 

aktiviteter. Ett tydligt kroppsspråk från pedagogen visades i sex aktiviteter. Vid fem 

aktiviteter använde pedagogen teckenspråk. Ibland använde pedagogen teckenspråk under 

hela aktiviteten, exempelvis när det var en flanellografsaga eller en sång och i andra fall 

användes endast tecken för färger. Aktiviteterna skiljer sig åt i hur mycket pedagogen talar, 

hur många frågor som ställs och vilket engagemang pedagogen har. Många pedagoger ställde 

öppna frågor, använde sitt kroppsspråk och gjorde sitt yttersta för att kommunikation skulle 

uppstå. 
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7. Diskussion 

 

Detta avsnitt inleds med att vi diskuterar metodval och genomförandet samt studiens 

tillförlitlighet. Vidare diskuteras hur resultatet kan besvara studiens syfte och frågeställningar 

med kopplingar till teori och litteratur i bakgrunden. Avslutningsvis lyfter vi implikationer för 

yrkesuppdraget samt förslag på fortsatt forskning. 

 

  

7.1 Metoddiskussion 

 

                      g           u      g    b                u    b         u                

        g    g  . Vi valde en kvalitativ studie då vi anser att det bäst överensstämmer med 

studiens syfte och sociokulturell teori. I sociokulturella perspektiv betonas språk, samspel och 

kommunikation (Säljö, 2010). Samspel och kommunikation kan bli framträdande i en 

kvalitativ studie. Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som tolkningsinriktad för att 

kunna få en förståelse av den sociala verkligheten. Genom att observera de pedagogledda 

aktiviteterna med Babblarna fick vi fram hur materialet faktiskt används. Hade vi använt oss 

av en kvantitativ metod och exempelvis enkäter så hade vi kanske fått fram ett svar att 

Babblarna används i språkutvecklande syfte. Men det hade inte varit något vi själva sett utan 

endast grundat på pedagogernas svar. Vår intention var att se hur materialet Babblarna 

används praktiskt i förskolan och inte huruvida pedagogerna själva anser att de arbetar för att 

främja språkutveckling eller inte. Genom våra observationer kunde vi se att i majoriteten av 

aktiviteterna fanns det en tydlig språkutvecklande lärsituation. Vi hade dock kunnat få en 

bättre och djupare förståelse för pedagogernas syfte med sina aktiviteter med Babblarna om vi 

hade intervjuat dem också.  

 

Våra forskningsfrågor hade kanske kunnat besvaras mer noggrant om vi hade kombinerat 

observationer och intervjuer eller enkäter. Om vi hade intervjuat eller gett ut enkäter till 

pedagoger hade vi dock inte haft lika mycket tid till observationer. Vi hade eventuellt bara 

kunnat få ihop hälften av observationerna om vi lagt ner tid på enkäter eller intervjuer. Vi ser 

att tjugo observationer var nödvändigt för att kunna sammanställa ett resultat, om vi bara haft 

hälften hade vi inte kunnat dra samma slutsatser som vi gjort. 

 

När vi observerade var vi icke deltagande för att inte påverka aktiviteten. Hade vi varit 

deltagande hade det påverkat aktiviteten och det kunde i sin tur ha påverkat resultatet. Vårt 

val av ett semistrukturerat observationsschema fungerade bra eftersom vi ville ha en styrd 

struktur med vad och vilka situationer som skulle observeras eftersom vi utförde dem på 

varsitt håll. Den sista fråga på vårt semistrukturerade observationsschema, vilket handlade om 

övrigt, hade dock kunnat tas bort. Vi behövde ha fokus på samma saker och övrigt blev därför 

en osammanhängande post som inte relaterade till vårt syfte.  

 

Vi valde ut de förskolor som vi skulle observera utifrån om de arbetade med Babblarna. På 

vårt första besök på förskolorna berättade vi för pedagogerna att vi ville observera deras 

planerade samlingar och aktiviteter med Babblarna. Det kan ha påverkat resultatet i och med 
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att pedagogerna planerade in samlingar och aktiviteter som vi kunde få närvara vid. Det kan 

ha styrt vilken typ av aktivitet de valt att visa och även hur pedagogen utförde aktiviteten 

eftersom de redan innan hade vetskapen om att dem skulle bli observerade. Detta gör att vi 

inte kan säga att denna studie ger ett generellt resultat, våra förskolor, pedagoger och 

aktiviteter är utvalda och inte slumpmässigt utvalda. Vårt resultat gäller endast på de förskolor 

som vi har studerat.  

 

En annan aspekt är att vi endast observerade aktiviteter och samlingar som pedagogerna 

planerat för de yngre barnen. Detta kan ha lett till att det blev många korta samlingar med 

exempelvis en sång, en bok, kroppsrörelse eller färger. Hade vi närvarat under en hel dag på 

förskolan kanske vi hade fått se längre aktiviteter med Babblarna. Risken med att observera 

en förskola under en hel dag är att pedagogerna kanske bara har en till två samlingar eller 

aktiviteter under dagen. Eftersom vi bara hade en vecka till datainsamling skulle det i så fall 

ha resulterat i färre observerade tillfällen med Babblarna.  

 

I enighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) har informationsbrevet 

delats ut och pedagogerna har försäkrats om samtyckeskravet innan vi påbörjade våra 

observationer. Vid renskrivningen sekretesskyddade vi materialet enligt principerna för 

konfidentialitetskravet. När examensarbetet är godkänt kommer vi att radera allt material och 

inte på något sätt använda det i annat sammanhang. 

 

     

7.1.1 Studiens tillförlitlighet 

      

Validitet avser studiens giltighet, att vara säker på att det vi utför i studien och de metoder vi 

väljer svarar på studiens syfte enligt Roos (2014). V     u             g                       

u          b                          u                        g    g  . Vi har observerat 

pedagogledda planerade aktiviteter för att se hur pedagogerna arbetar praktiskt med Babblarna 

i förskolan, vilket var syftet med studien.  

 

Reliabilitet betyder trovärdighet, Roos (2014) förklarar att det handlar om att noggrant ha 

samlat in sina data och tillräckligt mycket för att kunna dra slutsatser av dessa data. Det 

förehåller sig rimligt att vår studie uppnår reliabilitet. Detta grundar sig på att studien går att 

upprepa om samma urval används. Om vi hade observerat ytterligare tjugo aktiviteter med 

samma urval hade vi möjligtvis fått liknade resultat. Vi bearbetade och diskuterade allt 

insamlat material gemensamt för att få fram bådas perspektiv på resultatet.  

 

För att öka studiens tillförlitlighet hade vi kunnat använda oss av triangulering. Triangulering 

innebär att man i en studie använder mer än en metod när man studerar en social företeelse 

(Bryman, 2011). Vi hade kunnat använda oss av intervjuer eller enkäter om vi haft mer tid. Vi 

skulle ha behövt våra tjugo observationer vilket tog en veckas tid att samla in, men om vi haft 

en vecka till tillgodo för datainsamling hade vi gärna kompletterat våra observationer med att 

intervjua pedagogerna. Vi hade i sådana fall velat intervjua pedagogerna angående våra 

forskningsfrågor; hur använder ni materialet Babblarna i era planerade aktiviteterna i 
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förskoleverksamheten, sett ur ett språkperspektiv? Vilka kommunikationsformer använder ni 

er av under era planerade aktiviteter och samlingar med Babblarna?   

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till studiens forskningsfrågor, sociokulturell 

teorin, tidigare forskning och litteratur i bakgrunden. Vi har valt att diskutera resultatet i 

relation till de fem rubriker som presenterats tidigare under resultatet, därför återkommer 

samma rubriker. 

 

 

7.2.1 Hur materialet Babblarna används i planerade aktiviteter i förskoleverksamheten 

 

Resultatet av vår studie visar att materialet Babblarna används på skiftande sätt, allt från 

sångsamling till experiment. Detta tyder på att materialet Babblarna är mångsidigt och har 

flera användningsområden. Marklund (2015) visar i sin studie att Babblarna är ett mångsidigt 

material och att de kan användas som obegränsat temaarbete samt att det är ett pedagogiskt 

material. Sandberg och Vuorinen (2008) visar hur leksaker har varierat över tid, tidigare fanns 

det begränsat med leksaker och idag finns det många leksaker för barnen. Vallberg Roth 

(2011) beskriver lekmaterialets historia från Fröbels könsindelade lekgåvor till leksaker av 

könsneutral karaktär i stora lekhallar. Vi uppfattar materialet Babblarna som könlöst och att 

det ger barnet fritt utlopp för sin fantasi. Fantasi är viktigt för barnet betonar Vygotskij 

(1995), det är en förutsättning för barnens kreativitet och skapande. Skapande i form av 

ritande leder i förlängningen vidare till barnens skriftspråk. Babblarna kan här ses som en 

inträdesbiljett i litteracitet. Fast (2008) förklarar att litteracitet är viktigt för det lilla barnet, det 

innebär mer än att bara lära sig läsa och skriva. Det handlar även bland annat om språkets 

muntliga sida, en social aktivitet och att literacy grundas på symboler för att kommunicera 

med andra. Slutsatsen blir att Babblarna är en ny typ av leksak, förut fanns det inte så många 

leksaker, sedan kom massproduktion av leksaker och idag ska leksaker gärna vara 

pedagogiska. Babblarna är pedagogiska leksaker som både är könsneutrala och lockar till lek 

samt språkutveckling. 

  

Resultatet visar att många aktiviteter främjar barnens språkutveckling även om det inte sker 

medvetet från pedagogens sida. Därför kan vi se Babblarna som en ny artefakt som främjar 

språket. Enligt Säljö (2010) och sociokulturella perspektiv är en artefakt ett kulturellt redskap 

som finns i barnens vardag. Hundeide (2006) förklarar att artefakter påverkar människor och 

frågan är hur de påverkar. Författaren påpekar att man kan få reda på hur de påverkar genom 

att undersöka den sociala praktiken som artefakterna ingår i. Vi har undersökt hur Babblarna 

används i praktiken och kommit fram till att de ger ett lustfyllt lärande med språkutveckling 

på köpet, detta beror mycket på Babblarnas namn. Babblarna blir därmed en ny språklig 

artefakt av nutiden.  
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Det är lätt för barnen att hänga med under aktiviteterna med Babblarna. Materialet är 

tilldragande med sina färger och former. Färgerna och namnen på Babblarnas upprepas ofta, 

sångerna återkommer och böckerna är uppbyggda för att intressera barnen. Eriksen Hagtvet 

(2006) påtalar att upprepning av sånger och ramsor gör att barnen sedan lär sig det utantill och 

på så sätt kontrollerar språket, detta lägger en viktig grund för språklig medvetenhet. 

Aktiviteter för språkträning ska vara roliga för att barnen ska bli intresserade vilket Pramling 

Samuelsson och Johansson (2006) styrker när dem skriver att lek och lärande hänger samman. 

Lillemyr (2013) framhåller på liknande sätt att lek, upplevelse och lärande hänger samman, 

leken ger barnen motivation och engagemang liksom en känsla av social och kulturell 

tillhörighet. Engdahl (2011) beskriver att små barn ofta kommunicerar genom leksaker. 

Babblarna kan förstås som nya leksaker med intentionen att utveckla barns språk. För oss kan 

Babblarna därmed förstås som både språkmaterial och lekmaterial. De kan även förstås som 

barnens populärkultur eftersom Fast (2008) beskriver populärkultur som barnens egen kultur 

som de har kunskap om och erfarenheter från. 

 

 

7.2.2 Språkutveckling i de genomförda aktiviteterna med Babblarna 

 

Resultatet visar att Babblarna leder till språkutveckling, vi fann att arton av tjugo aktiviteter 

främjade språkutveckling. Babblarna kan därmed användas som ett språkutvecklande 

material. Hälften av aktiviteterna visade en medvetenhet från pedagogens sida kring 

språkutveckling medan åtta blev språkutveckling på ett omedvetet sätt. Frågan är om det hade 

någon betydelse att det var just Babblarna som användes under de aktiviteter som blev 

omedvetet språkutvecklande? Kanske hade ett annat material, exempelvis 

Barbapapafigurerna, gett samma oplanerade språkutveckling? Det är inte säkert eftersom 

namnen på Babblarna, som tränades på under varje aktivitet, har betydelse för barnens 

språkutveckling. Deras namn är lätta att säga även om barnen inte har lärt sig så många andra 

ord ännu. Babblarnas namn byggs upp på fonem, språkljud, med maximal kontrast. Det vill 

säga konsonant och vokal tillsammans. Lindö (2009) förklarar att kontrasten mellan 

konsonant och vokal är det lättaste för små barn att kunna lära sig uttala. Detta utvecklar 

barnets fonologiska medvetenhet. 

      

Herrlin m.fl. (2012) påtalar att grunden för barnens läs- och skrivutveckling läggs redan i 

förskolan. Svenska innehåller grundläggande delar som handlar om att tala, lyssna och 

samtala samt läsa och skriva. Det finns ett starkt samband mellan fonologisk medvetenhet och 

barnets allra första läsinlärning. Att bli språkligt medveten innebär även att barnet har 

utvecklat morfologiska, syntaktiska, semantiska och pragmatiska färdigheter. Författaren 

påtalar att alla barn har potentialen att lära sig svenska men att dem startar från olika 

utgångspunkter. Vi anser att Babblarna kan hjälpa barnen med deras språkliga medvetenhet, 

barnen får börja den språkliga resan tidigt med hjälp av Babblarna. Detta överensstämmer 

med att Skolverket (2016) tydliggör att förskollärarens uppgift är att stimulera och utmana 

barnen i deras tidiga språkutveckling. Eriksen Hagtvet (2006) förklarar att sambandet mellan 

språkljud och bokstäver kan bli lättare för barnen att förstå om de tidigt i förskoleåldern får 

lustfylld språklig stimulans. Vår slutsats blir att Babblarna är ett hjälpande material för att 
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utveckla barnens språkliga medvetenhet på ett meningsfullt sätt, särskilt om pedagogen 

använder dem som språkutveckling på ett medvetet sätt. 

 

 

7.2.3 Vilka Babblare som används av pedagoger och hur de används i aktiviteten, 

deltagande eller icke deltagande  

 

De figurer som användes i de olika aktiviteterna var de första Babblarna. De nya figurerna 

från Babblarna var inte med under någon av de aktiviteter som vi observerat. Johansson 

(2016) berättar de första sex Babblarna bygger på b- och d-ljud. De nyaste figurerna bygger 

på g- och s-ljud och de kan vara svåra att uttala för barn. Westerlund (2009) beskriver också 

s-ljudet som svårt för barn och att g-ljudet brukar komma lite senare men innan fyraårsåldern. 

De nyaste Babblarna, som bygger på de svårare uttalsljuden, fanns inte representerade och det 

kan resultera i att barnen går miste om möjligheten att lära sig de svårare uttalsljuden. 

  

När pedagogerna hade längre inplanerade pedagogledda aktiviteter, inte korta samlingar, var 

det ofta fokus på en Babblare och den karaktärens speciella egenskap. Fem förskolor i vår 

studie använde sig av Babblarnas egenskaper, vi hittade Babblarnas påhittade egenskaper i 

Facebookgruppen Tips och idéer med Babblarna. I denna grupp kopplas Babblarna till olika 

delar i läroplanen för förskolan. Facebookgruppen ger förslaget att Diddi ska stå för skapande 

och kan då kopplas till målen i läroplanen (Skolverket, 2016) som handlar om skapande. När 

egenskaperna används ställer vi oss fråga om fokus på språkutveckling försvinner? Planerar 

pedagogen bara in skapande aktiviteter med Diddi utifrån endast de läroplansmålen? Men 

Facebookgruppen kan även främja språkutvecklingen eftersom den ger många idéer på 

fortsatt arbetet med Babblarna. Facebookgruppen har ingen vetenskaplig grund vilket medför 

att det som skrivs där bör betraktas med försiktighet. 

 

 

7.2.4 Kommunikationsformer som används vid pedagogledda aktiviteter och samlingar 

med Babblarna 

 

Resultatet visar att pedagogerna använder sig av talat språk, kroppsspråk och teckenspråk. 

Talat språk förekommer i alla tjugo aktiviteter. Ett tydligt kroppsspråk från pedagogen visades 

i sex aktiviteter och vid fem aktiviteter använde pedagogen teckenspråk. I vissa aktiviteter 

använde pedagogen teckenspråk under hela aktiviteten, exempelvis när det var en 

flanellografsaga eller en sång. I andra fall användes endast teckenspråk för Babblarnas färger. 

Under samlingarna utvecklades barnens pragmatiska medvetenhet. Det förekom turtagning 

(pedagogen frågar och barnen svarar), gester, samt att barnen fick höra och använda språket.  

  

Vi finner det aningen anmärkningsvärt att så få pedagoger använder sig av teckenspråk i 

samband med att de använder materialet Babblarna. Som vi beskrev tidigare finns det tecken i 

slutet av Babblar böckerna och intentionen från upphovsmakarna är att pedagogerna ska 

teckna nyckelorden samtidigt som dem talar vilket främjar barns språkutveckling. Tecknen, 

som är hämtade ur dövas teckenspråk, används samtidigt med talet 



30 

 

(http://www.hattenforlag.se). Att vi ska använda oss av flera olika kommunikationsformer i 

våra samspel med barnen är även något Heister Trygg (2012) styrker. Hon betonar att alla har 

rätt till kommunikation. Viktiga delar av kommunikationen består av tal och språk. Lindö 

(2009) framhåller att språket är nyckeln till livet. Därför anser vi att pedagogerna bör använda 

fler kommunikationsformer som gynnar språkutvecklingen, det vill säga kroppsspråk, bilder, 

samkommunikation, teckenspråk eller andra tecken och symboler.  

 

7.2.5 Pedagogens engagemang och inbjudan till kommunikation 

 

Aktiviteterna skilde sig åt i hur mycket pedagogen talade, hur många frågor som ställdes och 

vilket engagemang pedagogen hade. Många pedagoger ställde öppna frågor, använde sitt 

kroppsspråk och gjorde sitt yttersta för att kommunikation skulle uppstå. Gemensamt för 

majoriteten av aktiviteterna var att flera barn deltog i ett socialt samspel, där dem 

kommunicerade och utvecklade sitt språk tillsammans. Detta kopplar vi till sociokulturella 

perspektiv. Säljö (2010) beskriver att sociokulturell teori innehåller språk, kommunikation 

och samspel. I sociokulturella perspektiv spelar den vuxne en central roll i lärandet framhåller 

Lindö (2009). Det är med hjälp av den vuxne som barnet kan nå den proximala 

utvecklingszonen, det vill säga den nivå som ligger precis ovanför det barnet kan prestera på 

egen hand. Vi ser att pedagogen har en nyckelroll i aktiviteterna med Babblarna och detta har 

en avgörande faktor för barns lärande.  

  

Vi noterade stora skillnader i hur pedagogen presenterade sina aktiviteter. En aktivitet som 

inte medvetet var tänkt som språkutveckling i första hand kunde ändå resultera i 

språkutveckling. Detta på grund av pedagogens engagemang och många frågor som ledde till 

samkommunikation. Även Lindberg och Åberg (2015) beskriver att pedagoger visade ett stort 

engagemang och att pedagoger vidareutvecklat arbetet med Babblarna. Vi observerade dock 

några aktiviteter som innehöll få ord och en oengagerad pedagog vilket gjorde att det 

kommunikativa samspelet uteblev. Det vilar ett ansvar på förskollärare i förskolan att 

stimulera barns språkutveckling (Skolverket, 2016). Förskolan ska sträva efter att barnen ska 

få utveckla deras talspråk, ordförråd, begrepp och kommunikation (ibid.). Barnet lär sig de 

ord som deras omgivning använder och det är därför viktigt att prata, berätta och förklara för 

barnet (Westerlund, 2009). Även de små barnen lyssnar, argumenterar och uttrycker sina 

åsikter framhåller Lindö (2009). En slutsats vi drar från vår diskussion är att en engagerad 

pedagog som erbjuder mycket kommunikation främjar barnens språkutveckling. 

 

 

  

http://www.hattenforlag.se/
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7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

 

Resultatet av denna studie visar att materialet Babblarna främjar språkutveckling. Figurerna 

inbjuder till kommunikation på grund av deras namn, färger och former. Många aktiviteter 

resulterade i språkutveckling utan att det var planerat i förväg av pedagogen. Vi vill dock 

tillägga att pedagogen har en viktig roll. Bara för att Babblarna plockas fram så sker inte 

språkutvecklingen av sig själv, pedagogens engagemang har stor betydelse. Pedagogens 

förhållningssätt och inbjudan till kommunikation har en avgörande betydelse för hur 

språkutvecklande aktiviteten kan bli. Förskolläraren har ett förtydligat ansvar att utmana varje 

barn i deras språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2016). 

  

När vi gjorde våra observationsstudier på förskolorna var det pedagogen som hade Babblarna. 

Pedagogen hämtade figurerna från en låda eller liknande vilken inte var tillgänglig för barnen. 

Samma sak gäller för böckerna med Babblarna. De stod högt uppe på en hylla eller inne i ett 

skåp som inte var tillgängligt för barnen. Hur ska barnen kunna samtala och leka med 

Babblarna med sina kamrater samt bläddra i böckerna om dem inte får använda dem? Ur 

sociokulturella perspektiv går barnen miste om att med hjälp av sina kamrater nå den 

proximala utvecklingszonen. Tänkvärt inför framtida yrkesroll. 

 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning   

 

Studiens syfte var att fokusera på om användandet av materialet ledde till språkutveckling i 

pedagogledda aktiviteter. Det hade varit intressant med en annan infallsvinkel, att fokusera på 

barnen istället för pedagogen. Hur upplever barnen materialet Babblarna? Förslag till fortsatt 

forskning blir därför observationsstudier av barnens fria lek med Babblarna, för att undersöka 

barnens språkutveckling med Babblarna i den fria leken. Främjar Babblarna kommunikation 

mellan barnen? För att denna forskning ska kunna genomföras måste barnen ha tillgång till 

Babblarna. Det hade även varit intressant att undersöka om och hur Babblarna kan främja 

språkutveckling hos barn som har svenska som andraspråk.  

  

I framtiden kan kanske Babblarna betraktas som ett textuniversum. Babblarna är redan nu 

figurer som finns i böcker, filmer, musik, spel, pussel, inredning och design med mera. 

Babblarna växer och blir större och större. Det vore intressant att studera Babblarna som en 

del av ett textuniversum ur ett medieekologiskt perspektiv.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  
 

Hej!  
 

Vi heter Malin Landstedt och Veronica Liljeberg och läser nu vår sista termin på 

förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Vi skriver ett examensarbete om barns 

språkutveckling i förskolan med hjälp av materialet Babblarna. Intresset för att göra studien grundar 

sig i att många förskolor idag använder sig av Babblarna. Syftet med studien är att synliggöra om 

materialet Babblarna används som språkutvecklande material. Vi kommer därför att undersöka hur 

materialet används i de planerade aktiviteterna i förskoleverksamheten samt hur pedagogen presenterar 

materialet för barnen. 

 

För att kunna undersöka detta behöver vi genomföra observationsstudier under era planerade Babblar- 

                b                                     ”          g      b          ”          

anteckningar med papper och penna. Primärt kommer vi inte att observera barnen utan fokus är riktat 

mot hur pedagogen/pedagogerna använder och presenterar Babblarna, därför krävs inget samtycke 

från barn och vårdnadshavare. Er medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas om ni 

så skulle önska. Ni kommer att vara anonyma. Vi tillämpar ett etiskt förhållningssätt och materialet 

kommer att vara sekretesskyddat, data raderas efter godkänt examensarbete. Eventuella namn som 

framkommer i examensarbetet kommer att vara fingerade. Observationerna kommer att genomföras på 

er förskola under avtalad tid vecka 17. Om ni har några frågor kring undersökningen eller om vårt 

arbete, ber vi er att kontakta oss (se nedan). 

  

Tack på förhand för er medverkan!  

 

 

Malin Landstedt, mail: mallan-4@student.ltu.se, telefon: XXX-XXX XX XX 
Veronica Liljeberg, mail: lilver-4@student.ltu.se, telefon: XXX-XXX XX XX 

 

Handledare  
Universitetslektor Märtha Andersson 
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 Bilaga 2 

Observationsschema 
 
Förskollärare  Barnskötare 

 

Vad är det för slags aktivitet? Exempelvis sångsamling, teater m.m. 

 

Hur presenterar pedagogen materialet, används talat språk, teckenspråk, kroppspråk?  

(sett ur ett språkperspektiv). 

 

Hur används Babblarna i aktiviteten, är de deltagande? På vilket sätt? 

 

Vilka Babblar figurer/ material?  

 

Vad säger pedagogen? (engagerad, öppna frågor, inbjuds det till kommunikation) 

 

Övriga iakttagelser angående pedagogen och Babblarna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Bilder på Babblarna 

 

 

 

 
 
Babblarna; Babba, Bibbi, Dadda, Diddi, Bobbo och Doddo.  
 

 

 
 

De nya Babblarna; Gagga, Sassa, Giggi, Goggo, Sosso och Sissi. 

 


