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Abstract  
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The aim of this study was to examine how the activities of two preschools develop the 

language in matter of the teacher’s work of procedure. The following research questions 

were essential for the survey and therefore formed the basis of the examination:  

 How do the teachers in both preschools work in a language evolving way? 

 What significance does the environment have for the language development? 

 Are there similarities and differences between the preschools in their language 

development approach? 

The study is based on a qualitative method, where the teachers of both preschools were 

interviewed with the purpose of obtaining information. The teacher’s statements and 

interviews were analyzed in relation to previous research, where the theories of different 

writers form the base of the theoretical connection to the study.  

The teachers view in developing the language regarding to their aspirations in measuring the 

language an important position in their operation, can be portraied as the conclusions of this 

study. Both preschools share a common view that the linguistic development is of great 

importance and should for that reason be highlighted as well as emphasized in the teachers 

working methods. However, the teachers in both preschools differ in their view considering 

language development due to their different ideas of witch working methods best stimulate the 

students linguistic abilities to development. The preschools working methods can be seen from 

a positive point of view and also from a critical one in relation to the examination, where the 

teacher’s interviews were analyzed and discussed. Accordingly, the teachers in both preschools 

aspire to achieve the best results for language development. 

Nyckelord: Språkutveckling, arbetsätt och pedagogens roll. 

Keywords: Language development, working methods and pedagogue role.           
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1. Inledning och bakgrund 

Språk är ett redskap som gör att varje individ kan kommunicera med varandra, med hjälp av det 

kan vi visa och även uttrycka våra känslor, tankar samt idéer. Det är språket som utvecklar oss 

individer. Om språket inte fanns omkring oss skulle det inte finnas någon personlig utveckling 

(Arnqvist 1993, s. 10).  

 

Dagens förskolor vill lyfta fram leken och lärandet i verksamheten, leken har därför fått en 

större betydelse i förskolan på senare år. Detta har sin grund i att det är genom leken som 

barnet lär sig att hantera sin omgivning och utveckla en förståelse för vad som händer i leken. 

Tillsammans med andra utvecklar barnet sin sociala förmåga och lär sig även hur man kan 

agera och samarbeta med andra i leken. I lekens form kan barn lära sig mycket, då språket 

bland annat stimuleras via leken då barnen leker tillsammans. Det är även betydelsefullt för 

förskolan att utgå från barns intressen och motivation om de vill söka kunskap om barnet (Niss 

& Söderström, 1996). 

 

I Lpfö 98 reviderad 2010 kan man läsa följande: 

 

”Förskolans uppdrag är även att se till att alla barn får möjlighet till att utveckla sin förmåga 

att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som ska 

stimulera barnen till att ta egna initiativ, för att barnet ska utvecklas socialt och för att den 

kommunikativa kompetensen ska utvecklas” (Lpfö 98 reviderad 2010, s. 6). 

 

Utifrån citatet ovan kan man se att det är förskolelärarens ansvar att skapa möjligheter för 

barnen att möta språket på ett lärorikt sätt som gynnar deras språkutveckling.  

 

Gibbons (2008) anser att det är bättre att arbeta med mindre barngrupper i förskolan eftersom 

språkutvecklingen gynnas på många olika sätt, en fördel med att arbeta i mindre grupper är att 

barnen får en större möjlighet att lyssna på varandra då de är färre, vilket leder till att barnen tar 

in mer information. Med detta menas att stora barngrupper verkar vara en av många faktorer 

som kan påverka språkutvecklingen på ett negativt sätt (Gibbons 2008, s. 39). 
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2. Syfte och frågeställning 

Det här avsnittet kommer presentera syftet med studien och dess frågeställningar. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna arbetar med barns språkutveckling. 

Studien kommer även att titta på vad miljön i förskolan har för betydelse för språkutveckling. 

Undersökningen avser att framställa en jämförelse mellan två olika förskolor, då den syftar till 

att utgå från pedagogernas perspektiv med avsikt att undersöka vilka likheter och olikheter som 

framkommer i deras arbetssätt i respektive förskolor.  

 

 2.2 Frågeställningar  

 Hur arbetar pedagogerna med språkutvecklande arbetssätt på respektive förskola? 

 Vilken betydelse har miljön för språkutvecklingen? 

 Finns det likheter och skillnader mellan förskolorna i deras språkutvecklande arbetssätt? 

 

3. Tidigare forskning  

I denna del kommer jag att ta upp tidigare forskning och litteratur om hur ett språkutvecklande 

arbete kan gå till och som är relevant för undersökningen. 

 

Forskning visar att utveckling av språket börjar redan när barnet är ett spädbarn. Barns första 

språkljud börjar i artikulation av joller. Tidigare ansåg inte forskare att jollret hade något med 

språkutveckling att göra, utan de trodde att det var en funktion för att träna artikulationen. 

Barnet börjar jollra och härma den vuxne i syfte att samtala (Bjar & Liberg, 2003). Även 

Westerlund skriver om barnets språkutveckling i sin bok Barn i början, Språkutveckling i 

förskolan (2009, s. 29) där forskning har visat att utveckling av språket börjar redan när barnet 

är ett spädbarn. Det lilla nyfödda barnet är i ständig kontakt med sin omgivning och man brukar 

säga att barnet uppfattar språket genom sprattling, jollring och med ögonen. Det tar däremot lite 

tid innan den vuxne börjar få en viss uppfattning och förståelse för barnets olika uttryck.  

 

Svensson skriver i boken Hur språket växer fram (1990, s. 25) att barn tidigt verkar förstå mer 

än de själva kan ge uttryck för. Hon hänvisar till flera forskare som har funnit att barn redan vid 

fyra och åtta månaders ålder har förmågan att kunna skilja mellan frågor och påståenden genom 
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den vuxnes intonation. Barnets språkutveckling är en ständig process och därför bör viktiga 

komponenter börja grundläggas tidigt, det vill säga vid spädbarnsåldern.  

 

Bjar och Liberg skriver i boken Barn utvecklar sitt språk (2003) att vid ett års ålder kommer de 

första orden och de mest förekommande orden är mamma och pappa. Tvåords - yttringar 

framkommer när barnet blir två år, det som då utvecklas är att benämningen av ett ord efterföljs 

av ett verb, till exempel ”mamma titta”. Grammatiken och ordförrådet utvidgas vid tre års 

ålder då barnet börjar samtala, ställa och svara på frågor. Mellan tre och fem år utvecklas den 

socialkognitiva förmågan som innebär att barnet förstår hur andra individer i sin närhet tänker. 

Intresset för de språkliga aktiviteterna ökar vid denna ålder såsom rim, ramsor och berättelser. 

Dessa språklekar är vanligt förekommande i förskolan och utgör en gynnsam metod för att 

utveckla språket.  

 

Enligt Söderbergh (1988) minskar intresset för dessa språkaktiviteter när barnet börjar närma 

sig sex års ålder, detta för att barnet har fått tillräckligt med kunskaper för att kommunicera 

med andra individer. Medan Eriksen Hagtvet (2004) påpekar värdet av att man ska komma ihåg 

att alla barn utvecklas i olika takt och på olika sätt samt att det är viktigt att individen inte 

fastnar för de generella egenskaperna för de olika åldrarna. Hon menar att pedagoger bör se till 

varje enskilt barns behov, utveckling och förutsättningar.  

 

Liberg (2003) anser att barn lär sig språket genom att låta dem umgås i språket tillsammans 

med andra individer, framförallt genom att låta barnet delta aktivt i olika sociala och språkliga 

sammanhang. I längden bidrar detta till att de skapar den kultur vi lever i. Liberg (2003) skriver 

i sin artikel: samtalskulturer - samtal i utveckling att samtalet är av stor betydelse för en social 

och språklig process. Hon hävdar att de små ypperliga stunderna för samtal som till exempel 

stunderna vid måltiderna, är de bästa stunderna för samtal för att skapa möjligheter för barnet 

att aktivt delta i olika samtalsmöten. Många forskare inom undersökningsområdet för 

språkutveckling, hävdar att socialisation kan vara avgörande för barnets språkutveckling 

(Liberg 2003, s. 79). 

 

Enligt Bråten menar språkforskaren Vygotskijs (1998) att det sociala samspelet mellan barnet 

och den vuxne är centralt för begreppsutvecklingens drivande kraft. I en dialog tillsammans 

med barnet kan pedagogen få en uppfattning om barnets begreppsutvecklingsnivå. Vygotskij 

betonar vikten av den potentiella utvecklingszonen där han menar att varje barn tillsammans 
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med en annan vuxen kan klara av mer än vad barnet skulle klara av på egen hand, dock endast 

inom gränsen för barnets utvecklingsnivå. Det barnet kan göra i samverkan med den vuxne i 

dag, kan barnet så småningom göra på egen hand imorgon (Bråten 1998, s. 104). 

 

Bente Eriksen Hagtvet (2004) understryker värdet av kommunikation för en god 

språkutveckling i sin bok Språkstimulering del 1: tal och skrift i förskoleåldern. Hon skriver att 

kommunikation innebär ”att göra något tillsammans”. Med detta menar hon att det bör finnas 

en tidig kommunikation mellan den vuxne och barnet, detta för att barnets talspråk ska 

utvecklas. Vidare påpekar Eriksen Hagtvet (2004) miljöns betydelse för språkstimuleringen och 

anser att det bör finnas en miljö där någon aktivt kommunicerar med barnet. Om barnet inte får 

den möjligheten uppstår det brister i den tidiga stimuleringen. En stimulerande miljö är en 

förutsättning för att mer avancerande språkliga färdigheter ska kunna utvecklas. 

Sammanfattningsvis, vill Eriksen Hagtvet (2004) förmedla att det är grundläggande att 

stimulera barnen vid tidig ålder, speciellt barn i förskoleåldern, eftersom barn i förskoleåldern 

har hög mottaglighet och motivation att lära sig. 

 

Språkforskaren Tuomela skriver i boken Fickla, avloppsrör och stjänprickig (2002) om fem 

pedagogiska principer för ett språkutvecklande arbetssätt som bidrar till en god språkutveckling 

för barn i förskolan. Tuomela (2002) påpekar att detta arbetssätt inte enbart riktar sig mot 

flerspråkiga barn utan även för enspråkiga. Den första principen går ut på att ge barnen 

språkutrymme, där pedagogerna hela tiden ska samtala med barnen i såväl rutinsituationer som 

aktiviteter. Princip två grundar sig på upplevelser, med detta menar forskaren att det både ska 

berättas gamla och nya upplevelser för barnen. Detta är betydelsefullt eftersom pedagogen 

berättar upprepade upplevelser som leder till att barnen kan uppfatta och relatera till 

upplevelser som de får höra upprepade gånger. Den tredje principen bygger på vilket språk 

pedagogen använder sig av. Tuomela (2002) menar att pedagogerna bör använda ett rikt 

språkbruk för att barnen ska språkutvecklas. Det är även viktigt för pedagogerna att ständigt 

benämna och lyfta fram nya begrepp. De ska inte använda sig av enkelt språk, utan språknivån 

ska ligga ”snäppet över” där barnet befinner sig. Detta bidrar till att språknivån stimuleras och 

språkutvecklingen utmanas. Den femte och sista pedagogiska principen som Tuomela (2002) 

tar upp är begriplighet. Med detta menas att språket ensamt inte förmedlar sitt budskap, utan 

det förmedlas med hjälp av mimik, gester och kroppsspråk. Samtidigt är det viktigt att 

pedagogerna inte är för övertydliga i sina gester då Tuomela (2002) hävdar att barnen kan sluta 

lyssna på språket. Med andra ord, innebär detta att kroppsspråket inte ska dominera talspråket.  
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4. Teorianknytning  

Under detta avsnitt kommer jag att presentera mina teorier för undersökningen. 

 

4.1 Barns språkutveckling 

Vems uppgift är det att utveckla barns språk i både tal och skrift? Enligt Lindö (2011) är det 

hemmets, förskolans och skolans uppdrag. Hon menar att barn lär sig språk genom att ständigt 

vara omgivna av det, det vill säga ”bada” i språk. Detta bör ske i både små och stora grupper 

tillsammans med andra barn och vuxna (Lindö 2011, s. 253). 

 

Barn börjar utveckla sitt språk när de lär sig att tala och när detta sker i ett sammanhang där 

språket och handlingen har en funktion. Lindö (2002) menar att individen utvecklar sitt språk i 

konkreta situationer, där orden får betydelse i sammanhanget och lär sig då dess inre struktur. 

Det bör även finnas en tidig kommunikation mellan barnet och den vuxne, då det är avgörande 

för en gynnsam språkutveckling. Anledningen till detta beror på att all språkutveckling är en 

form av mötesplats där minst två individer kommunicerar i sociala och språkliga sammanhang 

(Lindö 2002, s. 87). 

 

Barnet börjar först förstå en talsituation genom att få en viss uppfattning av ordformerna som 

hänger ihop med talsituationen. När den vuxne hela tiden benämner och lyfter fram de orden 

som denne blir uppmärksam på bidrar detta till att barnet kan anknyta orden med saker och 

ting. Den unga individen lär sig då att använda orden på olika sätt till olika sammanhang, på så 

sätt blir barnet mindre beroende av den vuxne som hela tiden benämner och talar om 

betydelsen av ordet. Ju fler ord barnet lär sig använda, desto lättare blir inlärningen av nya ord 

(Lindahl 1998, s.38). 

 

4.2 Pedagogens roll 

Enligt Lindö (2002) uppstår det språkliga lärandet när barnet aktivt deltar i samtal och 

samspelar med en engagerad omgivning. Pedagogens egen kunskap kan inte överföras till 

barnet, utan varje barn kan skapa sin egen kunskap och erfarenheter genom att de själva får 

möjlighet att använda språket (Lindö 2002, s. 87). Pedagogens uppgift blir istället att skapa 

goda miljöer och meningsfulla situationer som stimulerar barnets förmåga att lära sig.  Enligt 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 191) bör pedagogen ständigt ställa 

didaktiska frågor som var, vad, hur, och varför. Didaktiskt förhållningssätt rör sig om läran 
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kring undervisningen, det vill säga alla de olika faktorerna som påverkar undervisningens 

innehåll och genomförande (Wiklund Dahl 2010, s. 5). Didaktiska frågor bidrar till att barnet 

hela tiden förklarar olika språkliga fenomen och samtidigt sätter ord på dessa fenomen. Detta 

leder till att barnen får en bättre förståelse för språket och lär sig att kommunicera på ett 

tillfredställande sätt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 49). 

 

Att planera en aktivitet för barnen kan ibland vara svårt och det brukar inte alltid gå som 

pedagogen har planerat. Det kan handla om andra perspektiv som pedagogen förmodade att 

barnen skulle bli uppmärksamma på och lära sig. Det är grundläggande för pedagogen att inte 

avbryta och hindra barnen om det inte går som förväntat. Det är istället mer betydelsefullt att 

stödja barnen och låta de upptäcka nytt stoff så att barnen kan utveckla nya intressen 

(Doverborg & Pramling 1995, s. 24). 

 

Samtal är ett annat viktigt perspektiv i språkutvecklingen. I samtal får barnet både lyssna, uttala 

sig och lära sig hur man ska samtala på ett tillfredställande sätt. De vardagliga rutinerna i 

förskolan som exempelvis påklädning av ytterkläder eller plockning av verksamhetens leksaker 

är de små handlingarna som är ytterst viktiga tillfällen för att samtala med barnen. Detta för att 

utnyttja alla tillfällen som pedagogen kan använda sig av för att samtala med barnet (Tuomela 

2002, s. 71).  

 

Berättandet har även en central roll för den språkliga utvecklingen, när pedagogen ska berätta 

något för barnen är det ytterst viktigt för denne att illustrera hur det utförs samtidigt som det 

berättas. Till exempel, ”jag sätter på mig stövlarna”, samtidigt som jag sätter mig och visar för 

barnen hur de kan ta på sig stövlarna bör man berätta vad det är man egentligen försöker 

illustrera. Detta bidrar till att barnen får en bättre och utökad förståelse av språket. Det är även 

betydelsefullt att pedagogen använder sig av ett rikt och nyanserat språk. Genom att ta tillvara 

på de små tillfällen när barnet berättar och vill uttrycka sig på, bör pedagogen uppmärksamma 

samtalet. Anledningen till detta bidrar till att det skapas utrymme och möjligheter för barnen att 

utveckla sitt språk för att få ett rikt och nyanserat ordförråd (Tuomela 2002, s. 71). 

 

En ytterst viktig roll för pedagogen i verksamheten är att följa barnens språkutveckling. Detta 

kan göras genom att dokumentera barnens och verksamhetens utveckling. Dokumentation 

hjälper till i pedagogens arbete när denne vill ta ställning till hur barn lär sig. Det 

dokumenterade materialet bidrar också till att se hur pedagogerna på ett bättre sätt kan använda 



12 

sig av sina resurser och vad som är bra i deras arbete, samt vad som kan bli bättre. 

Portföljmetoden är exempelvis en metod som pedagoger kan använda sig av. Denna metod 

bygger på att varje barn har en portfölj som innehåller olika alster som barnen har gjort. 

Portföljmetoden bidrar till att pedagogerna får information om hur barnens utveckling och 

lärande går till (Bern, Frööjd & Torén 2001, s. 14, 43). 

 

4.3 Språkstimulering 

Barn i förskoleåldern är ständigt i kontakt med traditionella aktiviteter såsom sagor, läsning och 

återberättande. Dessa språkliga aktiviteter bidrar till att barnet får en bättre förståelse kring sin 

omvärld. Den viktigaste utgångspunkten med språklig stimulans är att utveckla barns förmåga 

att beskriva och förklara saker som händer med ord (Arnqvist 1993, s.126,128). Kunskapen hos 

barnet utvecklas när denne deltar aktivt med andra i sin omgivning. Det är pedagogens uppgift 

att vägleda och uppmuntra barnet till att utforska de pedagogiska aktiviteterna. Dialogen mellan 

den vuxne och barnet är en annan betydelsefull utgångspunkt för att utveckla en ny och mer 

aktiv språkstil hos barnet. Det är viktigt att barnet kommer i kontakt med språket för att kunna 

tala det (Hagvet 2006, s. 6-7). 

 

Svensson (2005) menar att man kan stimulera barnets fonologiska medvetenhet, vilket innebär 

medvetenheten om språkets minsta delar, alltså språkljuden. I vissa fall är barns språkliga 

förmåga stor, där de bland annat kan tala rent och bilda korrekta meningar, men kan sakna 

språklig medvetenhet. Det Svensson (2005) menar med språklig medvetenhet är att barnet mer 

eller mindre funderar självständigt kring språket. Pedagogen kan stimulera den språkliga 

medvetenheten genom att leka med språket och det är även betydelsefullt att detta genomförs i 

form av genomtänkta språklekar, för att det ska bidra till en god och positiv stimulans av 

språket. Dessa språklekar kan vara rimramsor, identifiering och räkning av ljudord samt bilda 

ord med mera (Svensson 2005, s. 86). 

 

En annan viktig aspekt för språkutvecklingen är att hjälpa barnet att använda språket vid 

problemlösande aktiviteter. Då det är betydelsefullt för den sociala och intellektuella 

utvecklingen. Barnet lär sig även utveckla nya språkliga strategier som är språkstimulerande i 

de problemlösande aktiviteterna som erbjuds (Ekström & Godée 1988, s. 83). 
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4.4 Lek  

Leken har fått en större betydelse i dagens förskolor på senare år. När barnen är små lär de sig 

saker och ting bäst genom lek. Aktiviteten gör så att barnet får närhet och kommer i kontakt 

med sina och andras känslor (Niss & Söderström 1996, s. 42). 

 

Lek är ett lustfyllt lärande och börjar i en trygg och lugn miljö. Leken ska ske på barnens egna 

villkor och tar därför form när barnen själva initierar till det. Aktiviteterna är delvis frivilliga 

om inte pedagogerna har bestämt något annat (Lindö 2002, s. 91).  Leken har en stor betydelse 

för barnens allsidiga utveckling bland annat vad det gäller motorik, fantasi, kreativitet, identitet, 

den intellektuella och kognitiva utvecklingen, språket samt den sociala kompetensen. I olika 

lekar tränas olika stimulanser hos barnet såsom hörsel, känsel och syn (Lindö 2002, s. 98).  

 

Det finns även olika typer av lekar som till exempel den fria leken. Den fria leken har fått en 

central plats i dagens förskolor. I denna form av lek innebär det att varje barn har möjlighet att 

efter sina behov, välja kamrater och aktiviteter. Pedagogen bör handleda och finnas tillgänglig 

när barnen leker. Det positiva med denna aktivitet är att pedagogerna här kan se och lära sig om 

barnens olika språkliga uttryck (Ekström & Godée 1988, s. 78).  

 

Barn intar ofta en roll och föreställer sig saker på låtsas i en lek, ett barn kan exempelvis 

föreställa sig en kvast som en häst, detta kallas för ”den symboliska leken”. Det är i linje med 

detta som barnet tränar sin föreställningsförmåga och som bidrar till att barnet utvecklar en 

abstrakt tankeförmåga, kreativitet och fantasi. Denna förställningsförmåga hos barnet sker i 

första hand genom handlingar med hjälp av kroppsspråket, som sedan, ju äldre barnet blir, sker 

genom en successiv överföring till den språkliga symboliseringen (Lindö 2002, s. 98-99).  

 

Många av barnens lekar är väldigt styrda av de vuxna, där pedagogen visar barnen hur de ska 

göra när de leker och deltar även i barnens lek för trygghetens skull (Niss & Söderström 1996, 

s. 40-44). Det är viktigt att barnens lek inte blir för vuxenstyrd, barnen bör därför få möjlighet 

att utvidga sina erfarenheter och bearbeta de nya kunskaperna som de själv har inskaffat sig 

under leken (Lindö 2002, s. 100-101). 
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4.5 Högläsning 

Litteratur har en central och viktig funktion i förskolans verksamhet där läsning av böcker bör 

ske flera gånger om dagen (Arnqvist 1993, s.128). Böcker är ett bra material för barnen att 

utveckla ett rikt och nyanserat språk. Anledningen till att det är ett bra material beror på att 

berättelser och sagor uttrycks på olika sätt av olika författare. Eftersom författarna uttrycker sig 

olika i sitt skriftspråk bidrar det till att barnen kommer i kontakt med olika språkliga uttryck 

som barnen vanligtvis inte är vana vid. De olika språkstilarna bidrar även till språkstimulans 

hos barnet. Läsning utgör ett grundläggande element i språkutvecklingen och är därför av stor 

betydelse i förskolornas verksamhet. Anledningen till detta kan vara så att många barn tidigare 

inte har haft möjlighet att komma i kontakt med böcker därför kan förskolan vara deras enda 

möjlighet att komma i kontakt med dem. Materialet bidrar till att barnen kommer närmare till 

det skrivna språket och får med hjälp av böcker uppleva fantasi, glädje och spänning (Svensson 

2005, s. 29-31).  

 

Fast (2008) talar om ”Move into litteracy” för barn. Med detta menar hon att de lyssnar till en 

berättelse eller hör berättandet och det lästa språket. Författaren anser att barn lär sig mycket 

omedvetet genom berättelser, bland annat lär de sig hur språket låter och är uppbyggt. En annan 

fördel som hon påpekar är att barn med hjälp av berättelser kan lära sig nya begrepp och 

retoriska grepp. Genom att skapa möjligheter för möten genom berättelser som innehåller rik 

flora i form av bland annat traditionella sagor, bidrar detta till att barnen bildar en kunskap om 

språket som därefter kommer till stor användning när de själva berättar eller ska lära sig läsa 

och skriva. Därför anser Fast (2008) att berättandet är värdefullt för barnen i deras 

språkutveckling och även för deras identitet (Fast 2008, s. 86). 

 

Det är viktigt att pedagogen väljer böcker till högläsningen som hon själv har läst, detta för att 

inte bli överraskad då det ibland kan stå olämpliga saker i barnböcker som kan skrämma 

barnen. Intonationen är en central del när pedagogen ska läsa för barnen oavsett ålder. Det är 

grundläggande i synnerhet för de barn som har svårt att koncentrera sig och som inte kan sitta 

still under högläsningen. Pedagogen kan variera sitt tonläge när hon läser högt för barnen för att 

göra berättelsen mer intressant. Den vuxne kan läsa med inlevelse för att göra barnen mer 

uppmärksamma under läsningen. Röst, tempo och pauser har därför en stor betydelse i 

berättandet. Ögonkontakt är en annan viktig aspekt för högläsningen, med hjälp av den skapar 

pedagogen samhörighet med barnen. En positiv samhörighet med barnen kan bidra till att det 

skapas ett starkt band mellan pedagogen och barnen (Ekström 2004, s. 46-47).  
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När pedagogen läser högt är det även essentiellt att visa och tala om bilderna som finns i 

böckerna då det kan bidra till att barnen lär sig mycket om färger, former och lägesbegrepp 

såsom under, över, i och framför. Detta är en övning som ökar språkförmågan hos barnen då de 

aktivt får delta i högläsningen och samtidigt spekulera kring bilderna i boken. Pedagogen kan 

göra detta genom att ställa olika frågor till barnen, men det är samtidigt viktigt att samtalet 

flyter på naturligt, det vill säga att de inte ska känna eller uppleva situationen som ett förhör. På 

så sätt kommer pedagogen att lägga märke till om barnen har förstått vad olika begrepp betyder 

och vad boken handlar om. Återberättandet bidrar till att barnen får erfarenhet av uttrycka och 

berätta på ett sammanhängande sätt samtidigt som deras självkänsla för berättelsens struktur 

utvecklas (Svensson 1995, s. 29-32).  

 

4.6 Rim och ramsor 

Rim och ramsor är ett exempel på en aktivitet som kan utveckla barns rytmkänsla. Aktiviteten 

kan användas innan barnen är tillräckligt mogna för att kunna tolka foton och bilder, då rim och 

ramsor kan ge barnen en rytmupplevelse. Det krävs att ramsorna upprepas ofta i samma 

situation för att barnet ska få en föraning kring ramsans takt och uppbyggnad. Om pedagogen 

exempelvis använder sig av ramsan ”lilla råttan”, kan denne på ett lekfullt sätt leka med 

barnen. Detta kan man exempelvis göra genom att använda sig av sina fingrar för att springa 

över barnets kropp och säga ”här kommer den lilla råttan”, samtidigt som pedagogen säger 

”pip” på barnets mage. Genom att pedagogen upprepar ordet ”pip” flera gånger på barnets 

mage eller fot lär sig barnet i efterhand vad ramsans text handlar om (Westerlund 2009, s. 45).  

 

Författaren till boken ”Språkglädje” (2005) påpekar att ramsor i leken inte behöver bli riktiga 

ord, fokuset läggs istället på nonsensord. Svensson (2005) menar att det blir roligare och 

tokigare när barnet inte förstår varje ord. Det kan förekomma att vissa barn inte klarar av att 

rimma nonsensord, vilket är viktigt för pedagogen att upptäcka. Detta innebär att dessa barn 

saknar en hög språklig medvetenhet, för att de inte förstår det roliga med aktiviteten och med 

språkets form utan är mer fokuserade på ordens betydelse. Därför betyder inte nonsensord 

något för barnen i detta sammanhang, då de inte finner detta roligt och på så sätt upplever 

rimmandet mer som meningslöst. När barnen börjar uppleva att det är harmoniskt och roligt att 

lyssna på ordens struktur och inte längre bryr sig om ordens betydelse, blir det roligare att hitta 

på nonsensord. Rim och ramsor kan även ge en god rörlighet i ansiktet för barnen såsom tungan 

och läppar, som i sin tur bidrar till en positiv utveckling för talförmågan (Svensson 2005, s. 63). 
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4.7 Miljöns betydelse för språkutveckling 

Miljön är betydelsefull för barns språkutveckling. Det är grundläggande att pedagogen skapar 

och strukturerar en god lärandemiljö som gör att barn får möjlighet att själva fundera, pröva 

och dra egna slutsatser. Detta är en viktig utgångspunkt för en god språkutveckling. En god 

miljö bör uppmuntra och tillgodose barns kompetens. Därför måste rummets miljö 

kommunicera och tala många språk. En harmonisk miljö är även betydelsefull för 

sinnesstimulansen då det kan påverka barnet på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att 

verksamhetens miljö inte är rörig då det kan störa barns koncentrationsförmåga (Niss & 

Söderström 1996, s. 79). Miljön kan även stödja relationer och samarbetet i gruppen men även 

stödja den individuella identiteten, samt ge ett personligt utrymme. Pedagogen ska utgå ifrån 

barngruppen när verksamheten och miljön ska organiseras eftersom det ska spegla barnens 

hem. Anledningen till att detta är viktigt beror på att barnen på så sätt kan få en känsla av att de 

är hemma och känna samhörighet med verksamheten (Johansson & Pramling Samuelsson 

2003, s. 74-76).  

 

Barn behöver erbjudas en varierande och intressant miljö, där språk är en viktig utgångspunkt i 

miljön då de är beroende av den för att det är i miljön vi samtalar och kommunicerar kring. 

Barn anskaffar sig erfarenheter och befinner sig oftast i olika miljöer. Därför blir pedagogens 

uppgift att samtala med barnen om vad de har gjort eller gör, för att barn behöver vägledning 

för att sätta ord på sina upplevelser och de behöver få erfarenheter förklarade för sig (Svensson 

2005, s. 27).  

 

5. Metod och material 

I denna del kommer jag att presentera vilken metod jag har valt att använda mig av samt vilken 

forskningstradition jag har till avsikt att utgå från för att genomföra min undersökning. 

 

5.1 Forskningstradition 

Det allmänna forskningsområdet som min undersökning baseras på är det 

samhällsvetenskapliga perspektivet. Detta perspektiv behandlar ett paradigm som handlar om 

det intersubjektiva perspektivet som går ut på att söka förståelse och tolka omvärlden ur 

subjektiva perspektiv. Alltså utgår mitt forskningsämne ur en hermeneutisk kunskapssyn, där 

denna forskningstradition bygger på att tolka och förstå insamlad empirisk data utifrån sina 

egna fördomar som i denna bemärkelse inte är negativt betingade (Thomasson, 2007 s. 178-
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179). Jag har därför valt att använda mig av denna forskningstradition i min studie då jag söker 

tolkning och förståelse i hur pedagogerna arbetar språkutvecklande i de två utvalda förskolorna.  

 

I min studie kommer jag att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod. Metoderna som jag 

kommer att använda mig av är intervjuer och observationer. En kvalitativ metod passar enligt 

mig för denna undersökning då jag kan få en bredare förståelse för hur pedagogerna arbetar på 

ett språkutvecklande sätt, detta med hjälp av intervjuerna och observationerna. I och med att jag 

kommer att använda mig av dessa metoder får jag en möjlighet att få reda på vilka tankar 

pedagogerna har gällande fenomenet, men även komplettera detta med observationer då jag kan 

se hur de arbetar i verksamheten.  En kvantitativ metod hade inte gynnat denna undersökning 

då syftet inte är att redovisa resultatet siffermässigt eller generalisera den i stora drag (Larsen 

2009, s. 19, 22).  

 

5.2 Kvalitativ intervju 

Jag har använt mig av den öppna kvalitativa intervjumetoden som utgår ifrån att respondenten 

självständigt får besvara och förklara sin förståelse eller uppfattning av något (Larsen 2009, s. 

47). I min undersökning har jag använt mig av en intervjuguide (se bilaga). Denna 

intervjuguide består av en lista med frågor och öppna svar. Intervjuaren ställer sina frågor samt 

uppföljningsfrågor som ser till att intervjuaren har en viss kontroll över intervjusamtalet. 

Fördelen med uppföljningsfrågor är att det hjälper mig att gå in på relevanta ämnen som man 

vill att respondenten ska tala om. Det är även angeläget för mig att ställa frågorna i följd till 

respondenten då det bidrar till att datamängden på så sätt struktureras. Det leder i sin tur till att 

det underlättar och tydliggör för mig att se vad som är användbart i undersökningen (Larsen 

2009, s. 84). 

 

5.3 Kvalitativ observation 

Observationer är en form av metod som används för att undersöka vad individer och grupper 

gör. Därför har jag använt mig av fältundersökningar där man studerar fenomenet i sitt 

naturliga och sociala sammanhang. Fältstudier är den vanligaste och mest förekommande 

metoden som används inom samhällsvetenskaplig forskning (Larsen 2007, s. 89-91).    

 

De fältundersökningar som har gjorts i denna studie har varit i form av icke-deltagande 

observationer som innebär att personen som ska undersöka, det vill säga att forskaren, håller sig 
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i bakgrunden av situationen och inte interageras med den på något sätt. En observation kan 

handla om något som vi har sett och som vi exempelvis antecknar under tiden eller efteråt. Det 

skrevs många minnesanteckningar under observationerna, vilket är en viktig utgångspunkt för 

en kvalitativ metod. Fördelen med minnesanteckningarna är att jag kan, med hjälp av dem, 

komplettera dessa med övrigt material som har anskaffats till undersökningen och i det ledet få 

rikligt med data, för att på så sätt utvinna information som består av många djupa detaljer. 

Därför bör varje intervjuare vid varje avslutad observation direkt gå igenom sina anteckningar 

då man fortfarande har allt friskt i minnet (Larsen 2009, s. 89-91).  

 

5.4 För- och nackdelar med en kvalitativ forskningsmetod 

Det finns både fördelar och nackdelar med en kvalitativ metod. En fördel är att forskaren möter 

respondenten ansikte mot ansikte, vilket minskar bortfallet. Det ger även en bättre 

helhetsförståelse av fenomenet och intervjuaren kan under intervjun ställa följdfrågor. En annan 

fördel är att om något är oklart eller om ett missförstånd förekommer kan det snabbt redas ut 

vid intervjutillfället. Med hjälp av egna iakttagelser under intervjun av respondenten kan detta 

bidra till att enklare tolka deras svar (Larsen 2009, s. 26-27). 

 

En nackdel med en kvalitativ intervju kan vara att respondenten inte alltid är ärlig, då det ibland 

kan vara svårt att vara ärlig när intervjuaren sitter framför en, till skillnad från att vara helt 

anonym när man kryssar i ett frågeformulär. En annan nackdel är när intervjueffekten 

förekommer, vilket innebär att intervjuaren själv eller själva metoden kan påverka 

datainsamlingen av intervjusamtalet. Det kan handla om att respondenten svarar det hon/han 

tror att intervjuaren vill höra och kan därför ha till avsikt att ge ett intryck som kanske inte 

stämmer. Detta kan bero på brist på kunskap eller att respondenten svarar såsom denne gör för 

att personen ifråga tror att det är det som är allmänt accepterat. Ännu en nackdel kan vara att 

respondenten vet att dess arbete kommer att bli observerat och detta kan således påverka 

respondentens beteende. Vilket kan leda till att respondenten uppträder på ett helt nytt sätt än 

vad hon/han brukar göra (Larsen 2009, s. 27, 86-87). 

 

5.5 Urval 

Undersökningen inleddes med att jag började leta efter förskolor som har språk som fokus. 

Detta gjordes med hjälp av Internet där jag fann en kommuns hemsida som ligger inom 

Stockholmsområdet. På denna hemsida fanns en länk som direkt ledde till olika förskolor, där 
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man kunde läsa korta presentationer av verksamheterna och där det bland annat även uppgavs 

hur pedagogerna arbetade på ett språkutvecklande sätt och vad deras mål var. 

 

Jag valde två förskolor som är belägna inom olika områden. En av förskolorna ligger i ett 

segregerat förortsområde och den andra ligger i ett homogent villaområde. Jag började först 

med att ringa förskolornas rektorer för att fråga om några av deras anställda i respektive 

förskolor skulle kunna tänka sig att ställa upp på undersökningen. Därefter valdes två 

pedagoger ut från varje förskola med hjälp av rektorerna och intervjuerna bokades direkt 

därefter. Resultatet kunde ha sett annorlunda ut om det hade varit andra förskolor och 

respondenter som deltog i studien.  

 

5.6 Genomförande 

Innan intervjuerna skulle äga rum kontaktades förskolornas rektorer. Med hjälp av dem kunde 

jag kontakta de pedagoger som frivilligt ställde upp på att delta i undersökningen. De 

medverkande som ställde upp fick en kort presentation genom telefonkontakt, där jag bland 

annat berättade om studiens syfte samt deras rättigheter som medverkande i undersökningen. 

Det informerades även att deras vardagliga arbete i verksamheten skulle observeras. Jag 

frågade även pedagogerna om de ville ha någon intervjuguide i förväg för att de skulle 

förbereda sig på något sätt, men pedagogerna tackade nej till detta.  

 

Innan intervjun meddelades pedagogerna att jag skulle använda mig av en diktafon som 

registrerar allt som sägs under intervjusamtalet. Dessutom var jag noga med att meddela att 

inga namn skulle nämnas då jag skulle fingera deras namn. Pedagogerna informerades även om 

att de fick avbryta registreringen när de ville under intervjuns gång. Att spela in pedagogernas 

röst kan vara både en fördel och nackdel. Fördelen med en diktafon är att allt de säger 

registreras direkt. Nackdelen kan vara att pedagogerna känner sig pressade på något sätt och 

tror att de måste förklara sig tydligare (Larsen 2009, s. 85). Varje pedagog intervjuades 

individuellt i ett kontor och varje intervjusamtal pågick i ungefär 40 minuter. Efter varje 

avslutad intervju började jag observera verksamheternas arbete. Det utfördes sammanlagt sex 

observationer, tre på varje förskola. Varje observationstillfälle varade i ungefär fem timmar och 

den sammanlagda tiden för alla observationer uppgick till cirka 30 timmar.  
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5.7 Materialbearbetning 

Efter varje avslutad observationsdag på förskolorna transkriberades inspelningarna för en 

sammanställning. Intervjusamtalen transkriberades en andra gång som sedan kompletterades 

med egna minnesanteckningar för att få mer fördjupade och tydliga svar. Det var viktigt för 

mig att poängtera för pedagogerna som ställde upp på intervjuerna att de kunde avbryta 

samtalet. Detta för att göra intervjun så bekväm som möjligt för de och för att pedagogerna 

skulle veta att de kunde avbryta om frågorna blev för känsliga eller obekväma. För att förhindra 

misstolkningar mellan mig och pedagogerna skickades en sammanställning av intervjusamtalet 

till dem via mejl. 

 

5.8 Etiska principer 

Undersökningen har följt de fyra allmänna kraven inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa etiska principer går ut på att forskaren måste följa kraven. Principerna 

innefattar skydd och integritet av alla individer som deltar i forskningssyfte (Stukát 2005, s. 

130). 

 

Informationskravet: Här ska forskaren informera om allt som är nödvändigt och som 

respondenten har rätt till att få veta. Vid första telefonkontakten informerades respondenterna 

om studiens syfte där jag förklarade att det var frivilligt att delta i undersökningen och deras 

rätt till att kunna avbryta intervjun och sluta medverka när de själva ville. De informerades 

även om att det kommer användas en diktafon under intervjusamtalet och där bland annat att 

deras arbete kommer att observeras (Stukát 2005, s. 131). 

 

Samtyckekravet: Det bestämdes tillsammans med deltagarna på vilka villkor intervjusamtalet 

skulle ske och även hur länge. Vi kom överens om att de fick avbryta sin medverkan när de 

ville och att detta inte på något vis följdes av negativa effekter. (Stukát 2005, s. 131). 

 

Konfidentialitetskravet: Deltagarna informerades om att deras medverkan skulle behandlas 

anonymt, då alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och allt som kan identifiera 

informanterna inte kommer att redovisas (Stukát 2005, s. 131-132). 

 

Nyttjandekravet: Jag informerade deltagarna att all information endast skulle användas i 

forskningssyfte (Stukát 2005, s. 132). 
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5.9 Presentation av respondenterna 

I detta avsnitt kommer en kort presentation om respondenterna där alla namn är, som tidigare 

nämnt, fingerade. 

 

Karin på förskolan Boet: Karin är utbildad förskolelärare och har även utbildning som 

specialpedagog. Hon fick många erfarenheter som vikarie, innan hon valde att utbilda sig till 

förskolelärare och specialpedagog. Karin läste inte utbildningarna i följd utan det är fem år 

mellan utbildningarna. Karin har många erfarenheter av att både arbeta som lärare och 

förskolelärare. Hon arbetar med tre andra utbildade förskolelärare där de barnen hon arbetar 

med är mellan 2-3 år.  

 

Lisa på förskolan Boet: Lisa är en utbildad förskolelärare och har arbetat på förskolan i tolv 

år. Innan hon utbildade sig till förskolelärare var hon anställd som barnskötare. Efter att ha 

arbetat som barnskötare i sex år valde hon att utbilda sig till förskolelärare. Lisa arbetar med 

barn som är mellan 4-5 år.  

 

Eva på förskolan Mattan: Eva är utbildad förskolelärare sedan 20 år tillbaka, men började 

arbeta på förskolan Mattan år 2006. Hon arbetar med barn som är mellan 2-3 år. 

 

Kristina på förskolan Mattan: Kristina har arbetat på förskolan i 18 år och kom som 

nyexaminerad förskolelärare till förskolan Mattan. Hon arbetar med barn som är mellan 4-5 år 

gamla. Hon arbetar med två andra anställda på förskolan, där den ena pedagogen är utbildad till 

förskolelärare och den andra till barnskötare.  

 

6. Resultatredovisning av intervjuerna 

I följande avsnitt kommer jag att presentera relevant material från respondenterna och 

observationerna.  

 

6.1 Planering och spontanitet 

Karin och Lisa på förskolan Boet: Pedagogerna på förskolan Boet talar om att 

språkutveckling är av stor betydelse. De anser att det är väldigt viktigt att börja arbeta med 

detta redan i tidig ålder. Pedagogerna menar att de först måste upprätta en form av plan det vill 

säga att bestämma ett mål som alla pedagoger på förskolan strävar efter att uppnå. Eftersom 

detta underlättar det pedagogiska arbetet då man närmare bestämt vet vad som behöver göras 
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och hur detta ska uppnås. Men det finns samtidigt en hel del utrymme för spontanitetsfaktorer 

som också inverkar i deras språkutvecklande arbetssätt, betonar Karin och Lisa. Deras 

arbetssätt utgår därför väldigt mycket utifrån dels planering och dels spontanitet. 

 

I det pedagogiska arbetet för språkutvecklande arbetssätt använder sig pedagogerna på 

förskolan Boet av de så kallade ”glasögonens form”. Med detta menar pedagogerna att de i 

deras sätt att arbeta kan se olika metoder i sin helhet och ur olika synvinklar för att uppnå bästa 

reslutat för barnens språkutveckling. 

 

Eva och Kristina på förskolan Mattan: Förskolan Mattan utgår från Veli Tuomelas fem 

språkpedagogiska principer för ett språkutvecklande arbetssätt. Dessa principer består av 

språkutrymmen, upplevelser, rikt språkbruk, språknivå och begriplighet. Pedagogerna anser att 

Veli Tuomelas principer är berikande eftersom de fokuserar mycket på kompetensutveckling. 

Deras sätt att arbeta kännetecknas väldigt mycket av planerade och spontana metoder. Detta 

beror på att planering är av stor betydelse för framsteg och utveckling, menar pedagogerna. 

Samtidigt bör inte den planerade aspekten hämma språkbildningen det vill säga att man ska 

använda sig av varierande metoder i det språkutvecklande pedagogiska arbetet, påpekar Eva 

och Kristina.  De arbetar väldigt mycket med att lära barnen att använda sig av och ta till sig 

olika former av kommunikationsmedel i språkutvecklingsarbetet. Det primära syftet med deras 

arbetssätt blir då att främja en riklig bildning för barnet att språkutvecklas och även skapa 

mötesplatser för detta. 

 

6.2  Arbetssätt och material 

Karin och Lisa på förskolan Boet: Karin och Lisa anser att det är av stor vikt att betona 

betydelsen av möten och samspel bland annat barnen i mellan, men främst mellan pedagogerna 

och barnen, där man riktigt möter barnen i samtalen. Förskolan Boet arbetar i riktning mot att 

ständigt utveckla barnen framåt och detta gör de genom att använda sig av omväxlande metoder 

som avser att främja språkutvecklingen hos barnen. De menar även att det är viktigt att 

pedagoger i förskolor är medvetna om så kallade ”goda möten och berikande samtal”.  

 

Vidare anser pedagogerna att det är väldigt viktigt att de metoder som används bidrar med att 

barnet blir mottaglig för den information som önskas att förmedla. Detta kan ske bland annat i 

form av arbetssätt såsom rim och ramsor, språkpåsar, sånger, lekar, målningar samt böcker 

etcetera. Dessa metoder används vid språkutvecklande pedagogiskt arbete för att utveckla 
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barnets lyssnarförmåga och även dess tal- och berättarförmåga, menar Karin och Lisa. De anser 

att det i sin tur bidrar till att barnet lär sig att uttrycka sig på olika sätt, vilket är av stor 

betydelse eftersom det är betydelsefullt att man hela tiden lär barnet att uttrycka sig.  

 

Pedagogerna försöker skapa möjligheter för barnen att få utrymme att laborera med olika 

rekvisita för att komma i kontakt med nya begrepp eftersom detta stimulerar barnens 

språkutveckling. Pedagogerna hävdar att i och med detta lär sig barnen att utforska sina 

språkegenskaper för att i samband med detta så lär sig barnen att sätta ord på sina upplevelser 

och olika föremål. Andra metoder och konkret material som de använder vid deras 

språkutvecklingsarbete kallas för ”sagokorgen”. Denna metod går ut på att en korg finns 

tillgänglig för barnen som innehåller sagomaterial där barnen själva kan välja ut en sagobok att 

läsa. Det är viktigt att barnen kommer i kontakt med det skrivna språket redan i tidig ålder, 

detta för att barnen ska se skillnaden mellan det skrivna och talade språket, pedagogerna 

påpekar att det skrivna språket är rikare än det talade språket. 

 

Vidare berättar pedagogerna att det dessutom är viktigt att tala om barnets språkutveckling i 

grupp med andra. Pedagogerna anser att barnet har bättre förutsättningar att språkutvecklas i 

små grupper. Med detta menar pedagogerna att det beror på att de små individerna lär sig mer i 

mindre grupper, eftersom mindre grupper skapar mer tid för varje barn att uttrycka sig och 

komma till tals. 

 

Eva och Kristina på förskolan Mattan: Pedagogerna berättade att den språkliga stimulansen 

är väldigt utmärkande för deras arbetsmetoder vid språkutveckling. De säger att deras 

språkutvecklingsarbete sker med utgångspunkt i att språket hela tiden ska finnas levande. Detta 

har betydelse i att det är viktigt för dem som pedagoger att vidga sina vyer genom att ständigt 

samtala med barnen och hitta alla möjliga tillfällen att samtala med dem. Pedagogerna talade 

även om att de arbetar väldigt mycket med litteratur eftersom de anser att det lästa språket är 

rikare än talspråket. Av dessa skäl utgörs deras konkreta metoder och material bland annat av 

att berätta sagor, högläsning och lekar som är oerhört betydande då de skapar plats för 

samtalsmöten. Däremot använder de inte sig av språkpåsar som de flesta förskolorna gör, 

påpekar Eva och Kristina, eftersom de anser att det inte tjänar någon funktion, denna typ av 

aktivitet främjar inte språket utan snarare inverkar hämmande för barnets språkutveckling. De 

anser att det konkreta materialet som används för språkutvecklingssyfte i deras verksamhet 

framför allt är gestaltningsmaterial. De beskriver att gestaltningen sker i form av att de 
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använder ett sagobord där sagan berättas i förhållande till gestaltande figurer. Konkreta 

material ger positiva resultat för barnens språkutveckling, eftersom när barnen ser, hör och 

upplever sagan får de bättre förståelse för språket. Detta bidrar till att barnens språkliga 

förmåga utvecklas. Vidare berättar de att alla pedagogerna på deras verksamhet sätter stor vikt 

vid lekar eftersom de anser att barnet då har störst potential att utvecklas i samspel med andra.  

 

De påpekar dessutom att det är viktigt och även av stor betydelse att skapa utrymme för barnet 

att laborera för att det ska kunna komma i kontakt med nya begrepp då det är av bemärkelse för 

utvecklandet av ett rikare språk. I anknytning till detta spelar även materialet en stor roll 

eftersom barnet inte kan lära sig ett nytt begrepp om det inte får möjligheten att laborera med 

begreppet, anför Eva och Kristina.  

 

Pedagogerna tycker också att det är viktigt att hela tiden skapa möjligheter för barnet att bli 

hörd. Detta genom att skapa mindre grupper i verksamheten där barnen kan delta och samspela 

i grupp med andra som på så sätt leder till en gynnsam språkanvändning. Detta för att de anser 

att det är viktigt att skapa utrymme för språkligt utflöde då språkutvecklingen i stort sker i form 

av språkligt inflöde och utflöde. 

 

6.3 Pedagogens roll  

Karin och Lisa på förskolan Boet: Pedagogerna på förskolan Boet anser att de har en 

framstående roll i barnets utveckling av språket.  De sätter stor vikt vid pedagogernas ansvar i 

att lära och bilda barnen på ett befrämjande språkutvecklande sätt. De hävdar att det är 

grundläggande att pedagogerna ständigt försöker att samspela och samtala med barnet. I 

samband med detta talar Karin och Lisa om att alla pedagogerna måste inbjuda till 

samtalsmöten samt uppmuntra barnet att lära sig ta initiativ. Av dessa skäl spelar 

pedagogernas förhållningssätt en central roll då barnet studerar och tolkar hur och i vilka 

former som pedagogerna väljer att uttrycka sig på. Detta blir som ett slags läromedel för 

barnet som studerar pedagogernas uttrycksbeteenden och som visar även just hur viktigt 

samspelet mellan barnen och pedagogerna är eftersom pedagogerna blir språkliga förebilder 

för barnen. Av den orsaken menar pedagogerna att de därför har ett stort ansvar för barnets 

språkutveckling, dessutom är det viktigt att alla pedagoger uppmuntrar barnen eftersom en 

stärkt självkänsla medför att barnen vågar ta för sig mer och även vågar utvecklas. 
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Eva och Kristina på förskolan Mattan: Eva och Kristina anser att pedagogerna är en 

brännande punkt i barnens språkutveckling. Detta beror på att pedagogerna utgör språkliga 

förebilder för barnen och bör därför använda språket med omtanke, betonar de. Detta har sin 

grund i att de utgår från Veli Tuomelas principer då han skriver att kroppsspråket inte ska 

dominera talspråket och att man av den anledningen bör arbeta på ett sådant sätt som i det 

första rummet främjar talspråket. 

 

Vidare framhåller förskolelärarna att det är av stor betydelse att belysa pedagogernas 

förhållningssätt till barnet. Med detta menar de att pedagogen ständigt bör uppmuntra barnet 

till lärande eftersom ett starkt självförtroende utgör en betydelsefull aspekt i barnets förmåga 

att utveckla språket. Av dessa skäl bör pedagoger förhålla sig till barnet på ett sätt som 

stimulerar barnets talförmåga genom att ställa didaktiska frågor såsom hur, varför och vad. 

Detta ger barnet mjölighet att på egen hand försöka föra en berikande konversation som i linje 

med detta gynnar språkutvecklingen.  

 

6.4 Pedagogisk dokumentation 

Karin och Lisa på förskolan Boet: Pedagogerna på förskolan Boet följer barnets 

språkutveckling. De anser att detta är grundläggande eftersom det är viktigt att veta huruvida 

barnet utvecklas eller inte. De påpekar vidare att det är viktigt att ständigt reflektera över 

deras egna arbetsmetoder, dels för att de som pedagoger ska sträva efter att utvecklas och 

förbättras men dels även för att se hur varje enskilt barn påverkas av dessa metoder samt deras 

sätt att arbeta. Det är först i samband med detta, då man reflekterar och noggrant följer upp 

barnets förmåga att utveckla sitt språk, som man kan fastställa vad som är bra eller dåligt i 

deras verksamhet. De menar att det är först då bristerna synliggörs och de kan på så sätt reda 

ut vad som är behövligt för det pedagogiska arbetet för språkutvecklingen i deras verksamhet 

och för varje barn. De följer upp barnets språkutveckling i form av den så kallad individuella 

utvecklingsplanen, där denna går ut på att de dokumenterar varje barn i en portfölj. 

Pedagogerna talar om att varje barn har en portfolie som innehåller barnets egna verk som 

exempelvis teckningar. Portföljmetoden skapar förutsättningar för att studera och reflektera 

över barnets utveckling 

 

Eva och Kristina på förskolan Mattan: Pedagogerna på Mattan talar om att de arbetar i 

syfte att ständigt omge barnen med valmöjligheter att utvecklas främst vad det gäller språket. 

De anser att det även är viktigt att följa upp denna utveckling för att se hur och i vilken 
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riktning barnet utvecklas språkligt. Ur en pedagogisk ståndpunkt påpekar förskolelärarna att 

det är viktigt att man för dokumentation och anteckningar över barnets verk som underlättar 

deras pedagogiska arbete, eftersom detta medför att de på så vis kan reflektera enklare över 

barnets språkutveckling för att uppnå bästa möjliga resultat. Detta tillvägagångssätt i att följa 

barnets utveckling betecknas i form av en så kallad portfölj.  

 

6.5 Miljöns betydelse 

Lisa och Karin på förskolan Boet: Enligt pedagogernas synpunkter har miljön en relativt 

stor betydelse för barnets språkutveckling, eftersom att barnet även ska lära sig att studera 

omgivningen och på så sätt läsa av väggar samt ytor. Det är viktigt att barnet känner 

samhörighet med omgivningen och med verksamheten. Vidare anför de att miljön ska 

utmärkas av rena ytor, färger på väggarna och dessutom organisation. Struktur är viktigt för 

barnets trivsel eftersom en stökig och orolig miljö leder till ett oroligt barn. Förskolelärarna 

berättar att de därför bör skapa en miljö som förutsätter en plattform för goda möten och 

berikande samtal, eftersom detta i sin tur leder till att miljön stimulerar barnets intresse för 

språkutveckling. De betonar att en sådan miljö bör erbjuda möten för samspel och 

kommunikation såväl som inomhus och utomhus miljö.  

 

Eva och Kristina på förskolan Mattan: Pedagogerna anser att det är väldigt viktigt att 

belysa att även miljön har en stor inverkan på barnets språkutveckling. Detta beror på att 

omgivningen också är bildande och detta är en av anledningarna till att de har en målar- och 

rithörna som är avsedd till att skapa samspel mellan barnen.  

 

I detta sammanhang påpekar pedagogerna att det är betydande att lyfta fram att miljön spelar 

en stor roll för barnens olika aktiviteter eftersom tanken är att miljöfaktorn ska förutsätta att 

små grupper mellan barnen skapas. Detta beror på att mindre grupper är effektivare i ett 

språkutvecklande syfte. Eva och Kristina betonar att det dessutom är viktigt att man är 

medveten om att inreda miljön så att den omfattar alla ämnen som exempelvis medför att 

naturvetenskapligt material finns tillgängligt att laborera med. Avslutningsvis påpekar Eva 

och Kristina att det enda som saknas med förskolans utemiljö är att de inte har någon egen 

lekgård och att de istället tar barnen till skogen och näromliggande lekparker.  
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7. Resultatredovisning av observationer 

7.1 Samling 

Under observationstiden på förskolan Boet påbörjade pedagogerna dagen med en 

samlingsstund där de bjöd in alla barnen i en cirkel. I samlingen deltog barnen i olika former 

av aktiviteter där de bland annat sjöng olika sånger, rim och ramsor. Jag såg att barnen fann 

detta väldigt roligt dels för att pedagogerna förhöll sig lekfullt med dem. Barnen försökte 

aktivt delta i aktiviteten, inklusive de barn som inte kunde texterna till sångerna. Detta var 

däremot inget hinder för barnen, de kunde ändå vara delaktiga eftersom dynamiken i gruppen 

skapade en härlig och överensstämmande stämning.   

 

En annan språklig aktivitet som användes under samlingsstunden var språkpåsar. Dessa var 

väldigt centrala för förskolans språkliga aktiviteter. Språkpåsarna användes för att sjunga 

olika sånger och rim ramsor då varje språkpåse innehöll olika figurer. Barnen fick välja ut en 

figur från påsen och sedan benämna samt ljuda till den utvalda figuren. Detta slutfördes med 

en sång eller rimramsa som var kopplad till den benämnda figuren. 

 

Vid observationerna på förskolan Mattan sysslade man även här med samlingsaktiviteter. Här 

använde man sig också av rim och ramsor som en språklig aktivitet där samtliga barn kunde 

delta. Pedagogerna sjöng olika sånger, bland annat rim och ramsor och lekte lekfullt med 

barnen under aktiviteten genom att avge roliga ljud. Många av barnen kunde inte rimma, men 

de var med ändå och rimmade genom att hitta på egna ord till ramsorna. En populär rimramsa 

som var underhållande för barnen hette ”musen”. Denna ramsa ville barnen kontinuerligt 

rimma till. 

 

7.2 Lek  

I båda förskolor förekom det olika former av lek, bland annat en lek som heter Affären. Denna 

lek gick ut på att barnen lekte att de var en familj som gick ut och handlade. Utifrån sin egen 

fantasi skapade barnen en lekvrå där de använde ett tomt rum till deras specifika lekrum som 

numera betecknas för Affären. I förskolan Mattan hade den så kallade affären rikligt med 

produkter medan den andra förskolan Boet inte hade lika mycket, utan snarare ett rätt så 

begränsat antal rekvisita. I båda förskolor levde barnen sig in i sina roller som till exempel 

man, fru eller barn och även grossist, affärsman samt kassör/kassörska. Barnen var väldigt 

roade och framför allt sympatiska gentemot varandra och turades om i leken. Pedagogerna 
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deltog endast när barnen ville det och vid deras medverkan lekte pedagogerna med barnen på 

barnens villkor. Pedagogerna uppmuntrade barnen till dessa lekar för att deras fantasi ska 

flöda och att de själva ska ta egna initiativ för att samspela med andra barn.  

 

En intressant leksituation som inträffade på Mattans förskola var när några barn från Kristinas 

avdelning gick in till Evas småbarns avdelning. De äldre barnen från Kristinas avdelning gick 

raka vägen till byggrummet för att leka med de yngre barnen, de yngre barnen blev inte alls 

påverkade när de äldre barnen kom in utan de fortsatte att leka. Två av de äldre barnen gav 

förslag till barnen i byggrummet om att de skulle tävla, där tävlingen gick ut på vem eller 

vilka som kunde bygga det högsta tornet. Barnen delade upp sig i två grupper där grupperna 

bestod av äldre och yngre barn. Alla barn pratade och samarbetade tillsammans. Efter några 

försök lade både grupperna märke till att det här med att bygga högt inte alls gick bra, 

eftersom tornen hela tiden föll. En av pedagogerna smög sig fram till barnen och frågade vad 

de gjorde samtidigt som en annan pedagog påpekade för barnen att de hade problem med 

tornet och uppmuntrade dem till att lösa detta tillsammans. I samma stund gav pedagogen 

förslag till barnen kring hur de skulle kunna göra för att få ett stadigare torn. Barnen lyssnade 

till pedagogens förslag på olika lösningar, men barnen använde sig inte av det pedagogen 

rekommenderade. Istället prövade de sig själva fram till olika lösningar för att få ett stadigare 

och högre torn, vilket bidrog till att barnet löste problemet själva. 

 

7.3 Högläsning  

Karin på förskolan Boet bjöd med sig en grupp på fyra barn och där hon läste högläsning för 

dem som ville. Hon valde ut en bok från sagokorgen som hon tidigare hade läst, denna bok 

hette Petter och hans fyra getter. Boken handlade om fyra getter som har en vän vid namn 

Petter. Var och en av dessa getter hade olika egenskaper som utmärkte dem. Under 

högläsningen gjorde Karin sagan väldigt intressant för barnen som var helt koncentrerade på 

högläsningen. Anledningen till att den blev intressant beror på att hon läste med inlevelse och 

talade även om att getterna fruktar trollet Ludenben. Men till deras fördel befrias de av katten 

Murre Svart och deras goda vän Sixten som kommer till deras undsättning. I samband med 

högläsningen inkluderade Karin barnen i sagan genom att visa upp olika bilder i boken och 

ställa frågor till barnen om vad som skulle ske härnäst. Barnen deltog aktivt och försökte hela 

tiden svara på Karins frågor.  
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På förskolan Mattan samlade Eva en grupp barn på fyra där hon ödmjukt bjöd in till 

högläsning i sammanslutning med Kristinas grupp som också bestod av fyra barn. 

Pedagogerna samarbetade genom att de genomförde högläsningen i form av gestaltning där 

den ena pedagogen läste sagan högt och den andra gestaltade sagan utifrån figurer. Barnen 

fick välja mellan tre olika klassiska sagor som de tidigare hade hört. Den utvalda sagan blev 

Rödluvan. Rödluvan handlar om en liten flicka i en röd kappa som är på väg hem till sin sjuka 

mormor som gör ett kort uppehåll i skogen för att plocka blommor till hennes sjuka mormor 

som väntar på henne. Men på väg dit möter rödluvan en illvillig varg som äter upp både 

rödluvan och hennes mormor. Men som tur är blir rödluvan och hennes mormor hjälpta och 

räddade av den gode skogsjägaren. Barnen följde med i sagan med stor fascination och 

spänning då de tyckte att det var otroligt intressant att både se och höra sagan.  

 

7.4 Samtal och lyssnande  

I överlag kan det nämligen sägas att i båda förskolor genomsyrades alla aktiviteter av att 

fokusera på att skapa utrymme för samtal och kommunikation i syfte att bereda väg för möten 

såväl som samspel mellan barnen. Pedagogerna i båda förskolor använde även lunchen som 

ett ypperligt spontant tillfälle för samtal och som ett kommunikationsmedel där barnen fick 

dela med sig av vad de hade gjort under förmiddagen samt redogöra för deras planer kring 

eftermiddagen. En av observationerna som uppmärksammades mest under lunchen var när 

pedagogen Kristina satt med fem barn. Hon började samtala med barnen genom att berätta 

vad hon brukar göra på fritiden med sin familj. Pedagogen var tydlig med att benämna och 

beskriva svåra ord, barnen fick också chansen att dela med sig av sina upplevelser som 

exempelvis vad de brukar göra på fritiden. Kristina försökte inkludera alla i samtalet genom 

att fråga varje barn vad de brukar göra på fritiden och ställde även olika frågor som bidrog till 

att barnen berättade andra upplevelser. Hon ville även att alla barnen skulle komma till tals 

och gjorde detta genom att uppmärksamma barnen på att lyssna på varandra.  

 

7.5 Laboration  

Under observationstiden på Boets förskola bevittnades en laboration mellan pedagogen 

Kristina och barnen. Hon valde en grupp bestående av sex barn och samlade ihop dem till en 

laborering. Under laborationen presenterade pedagogen först vad laborationen skulle handla 

om, i detta fall handlade den om vikt. Sedan presenterade hon olika mängder av material 
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såsom bomull, järn, plast, och stenar. Kristina var noggrann med att benämna, ljuda och 

presentera alla nya begrepp då de flesta begreppen var främmande för samtliga barn.  

 

Tillvägagångssättet för laboreringen skedde parvis där barnen fick prova på olika rekvisita för 

att se på och även bedöma vad eller vilket material som väger mest. I vissa fall fick 

pedagogen gå in och visa hur man läser av en våg. Till en början var barnen aningen 

blygsamma och visade därför inte heller så stor intresse. Men pedagogen försökte uppmuntra 

barnen till aktivt deltagande och initiativtagande genom ett positivt bemötande samt 

förhållningssätt genom att exempelvis säga vad duktiga de är. Vilket bidrog till att barnen 

började bli allt mer bekväma och på så vis våga ta för sig. Barnen samverkade väldigt flitigt 

med varandra, då de under hela laborationen kommunicerade och samtalade. Pedagogen 

använde sig ständigt av didaktiska frågor under laborationen vilket hjälpte barnen att komma 

igång med talet.  

 

7.6 Miljö  

I samband med observationen kan det visserligen påpekas att miljön i båda förskolorna skiljde 

sig åt i form av planlösningens storlek, färger och språkliga redskap. Dessutom är det relevant 

att säga att det förekom skillnader även mellan utemiljön i de båda förskolorna.  

 

Förskolan Mattans utemiljö präglades av en omfångsrik aktivitetskrets där bland annat skogen 

och lekparker låg i näromligganden områden som kom till användning för många av 

förskolans aktiviteter. Pedagogerna berättade att de ofta brukar ta med barnen till dessa 

lekparker som ligger i närheten då förskolan själv inte har en egen utegård där barnen kan 

leka. Innemiljön erbjöd däremot rikligt med alternativa lekar och aktiviteter för barnet i och 

med förskolans breda och öppna ytor samt dess flera alternativa lekhörnor. På Mattan täcktes 

väggarna främst av barnens teckningar och även av varma färger. De hade rikt med materiella 

redskap som barnen kunde använda sig av.  

 

Dessutom hade barnen ständigt tillgång till kunskapsrika källor och föremål. Med detta menas 

således att barnen inte begränsades om ett annat barn lekte med ett visst materiellt redskap, 

eftersom detta redskap återfanns i andra liknande former och föremål som barnet kunde 

använda sig av och leka med. På Förskolan Mattan hade man bland annat myshörna, 

språkhörna, bygghörna och dockvrå. Dessa var strukturerade på så vis att det avsåg att locka 

barnets intresse till att stimulera dess sinne för aktiviteter, samspel och främst för möten.  



31 

Detta uppmärksammades även under mina observationsdagar på förskolan Mattan då det 

tydligt framgick att praktiskt taget alla barnen hela tiden var sysselsatta och aktiva i någon 

aktivitet.  

 

Förskolan Boets utemiljö utmärktes av en stor och riklig aktivitetsplats för lek och lära. Dess 

utegård hade flera och alternativa stationer för aktivitetslekar i form av olika typer av 

klätterställningar, rutschkana, gungor och även en stor slottsborg. Innemiljön kännetecknades 

av relativt små ytor som i sig begränsade möjligheter för olika och även fler aktiviteter för 

barnen och som på så vis även skapade ont om plats. De hade däremot en stor och väldigt 

fantasifull symbolisk tavla som bestod av barnens verk. Denna tavla innehöll en symbolisk 

gestaltning av varje barn, där den i någon form avsåg att representera barnen. I övrigt omgavs 

förskolans väggar i stort av barnens tecknade bilder. Under observationerna upptäcktes hur 

pedagogerna drog nytta av barnens egna alster genom att skapa möten för berikande samtal 

med dem. Boets innemiljö erbjöd materiella redskapsföremål för barnen att sysselsätta sig 

med. Miljön organiserades med anledning till att främja barnets leksinne och förföra dessa till 

lekens och språkens förtjusning.     

 

8. Analys  

Under det här avsnittet kommer jag att analysera det insamlade empiriska materialet. 

 

8.1 Rim och ramsor  

Båda förskolorna talar om vikten av att planera aktiviteter, men det är även viktigt att dessa 

planeringar inte hämmar språkbildningen. De menar att pedagoger även måste ge utrymme för 

spontana aktiviteter. Rim och ramsor är exempel på ett aktivt språkstimulerande arbetssätt 

som båda förskolorna använder sig av vid samlingsstunderna. Den används för att utveckla 

barnens lyssnarförmåga och även deras förståelse för talspråk samt berättande. Detta leder i 

sin tur till att barnen lär sig att uttrycka sig på olika sätt. Under observationen kunde man se 

ett gemensamt drag i hur pedagogerna lockade barnen till samlingsaktiviteterna genom 

lustfyllda rim och ramsor där barnen fann detta underhållande. Det märktes att många av 

barnen inte kunde rimma till ramsorna och sångerna, men detta hindrade inte dem från att 

vara med i aktiviteten, istället hittade barnen på nonsensord och fann detta roligare. 
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Det som skiljde förskolorna åt var bland annat val av aktiviteter vid samlingsstunden då 

förskolan Mattan inte använde sig av språkpåsar som språklig aktivitet, vilket kunde 

uppmärksammas under observationerna. Detta för att pedagogerna Eva och Kristina inte anser 

att denna aktivitet tjänar någon funktion, utan istället verkar den hämmande för barnens 

språkutveckling, till skillnad från pedagogerna på Boets förskola som använder denna 

aktivitet i syfte för att utveckla barnens tal och lyssnarförmåga. 

 

I anknytning till Svensson (2005) menar hon att rim och ramsor bidrar till en god utveckling 

för talförmågan. Hon förklarar att när barnen börjar uppleva harmoni och finner det roligt att 

lyssna på struktur istället för ordens betydelse blir det mer meningfullt att hitta på nonsensord. 

Med hjälp av detta medför rim och ramsor även en stimulans för god rörlighet i ansiktet för 

såväl tungan som läpparna hos barnen. Vidare anser författaren att man på så vis ska stimulera 

barnens fonologiska medvetenhet genom att pedagogen använder sig av genomtänkta 

språklekar som exempelvis rim och ramsor för att stimulera språket (Svensson 2005, s. 63). 

Vid rim och ramsor kunde det även under observationerna uppmärksammas hur pedagogerna 

förhöll sig lekfullt till barnen genom att exempelvis avge lustiga ljud som var kopplade till 

rimmen, ramsorna och sångerna. Westerlund (2009) menar att detta är väldigt betydelsefullt 

för barnens språkliga förståelse, eftersom innan barnen uppnår en viss mogen ålder kan de 

inte riktigt tolka foton eller bilder, utan de underhålls istället av rim och ramsor. Detta medför 

att barnen skapar en rytmupplevelse i och med att rim och ramsor upprepas vid flera tillfällen 

vid samma situationer. Utifrån detta kan barnen då lära sig dessa begrepp (Westerlund 2009, 

s. 45). 

 

8.2 Lek i båda förskolorna 

Båda förskolor anser att leken är betydelsefull för barnens språkliga utveckling genom att de 

använder olika typer av rekvisita som barnen kan relaterar till olika begrepp och benämningar. 

Dessutom får barnen möjlighet att spela olika roller såsom man, fru och barn i samband med 

att de till exempel leker affär. I detta sammanhang kan barnen även spela rollen som en 

grossist, kassör/kassörska och även egen företagare. Utifrån det kan barnen relatera sin 

fantasifulla värld till verklighetsnormer och lär sig då att utveckla sin sociala förmåga samt 

språkförståelse. Eftersom barnen då kommer i kontakt med olika slags begrepp och ord som 

de konkretiserar i form av material samt rekvisita.  
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Detta leksätt utgår ifrån den så kallade symboliska leken, som går ut på att barnen intar en roll 

och föreställer sig saker på låtsas i en lek. Med detta menas att barnen utvecklar en abstrakt 

tankeförmåga, fantasi och kreativitet med utgångspunkt i barnens föreställningsförmåga. 

Detta innebär att den symboliska leken grundar sig på barnens föreställningsförmåga och 

uppstår hos barnen främst i form av handlingar genom kroppsspråket. Enligt Lindö (2002, s. 

98-99) bidrar detta sedan i sin tur till att ju äldre barnen blir så utvecklas detta till en successiv 

överföring till den språkliga symboliseringen.   

 

Lindö (2002) sätter stor vikt vid lekens betydelse för barnens språkliga kompetensutveckling. 

Hon menar att leken är ett lustfyllt lärande som uppstår i en trygg och rofylld miljö. Detta 

förklarar författaren genom att framhålla lekens betydande inverkan på barnens allsidiga 

utveckling såsom motorik, fantasi, kreativitet, identitet och även den sociala kompetensen. 

Detta beror bland annat på att olika lekar främjar barnens förmåga att träna olika stimulanser 

hos barnen såsom hörseln, känseln och synen (Lindö 2002, s. 98). Detta kunde 

uppmärksammas under observationstiden då barnen frivilligt och utifrån sin egen fantasi 

skapade en lekfull tillvaro där de kunde spela olika roller under pedagogens insyn, dock utan 

att pedagogen påverkade leken. Ekström och Godée (1988) betecknar detta leksätt i form av 

den fria leken där barnen numera i dagens förskolor har möjlighet att efter eget behov välja 

kamrater och aktiviteter. Detta innebär att pedagogen endast ska handleda och finnas 

tillgänglig för barnen utan att påverka leken (Ekström & Godée 1988, s. 78). Till denna 

ståndpunkt instämmer även Lindö (2002) som menar att leken inte bör bli alltför vuxenstyrd. I 

och med detta betonar hon tonvikten av att barnen själva ska få utvidga sina erfarenheter och 

bearbeta de nya kunskaperna som barnen då på egen hand har inskaffat sig under lekens gång 

(Lindö 2002, s. 100-101).  

 

Under observationerna på förskolan Mattan uppmärksammades en intressant lek vid en 

situation där de äldre barnen kom med förslag om en tävling för de yngre barnen på 

småbarnsavdelningen. Tävlingen handlade om vilka som kunde bygga det högsta tornet. 

Barnen hamnade i en problemlösningssituation där tornet hela tiden föll. En av pedagogerna 

gick spontant fram till barnen och tittade uppmärksamt på barnen när de lekte, hon 

uppmuntrade barnen och gav de förslag på hur de kunde lösa problemet. Barnen följde inte 

pedagogens förslag som hon rekommenderade utan de hittade tillsammans en egen lösning på 

problemet. Pedagogen fascinerades av barnen när de hittade en egen lösning och slutade ge 

dem förslag på hur de skulle lösa problemet. 
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Detta kan kopplas till Doverborg och Pramling Samuelsson (1995, s. 24) synpunkter kring 

pedagogens förhållningsätt. De anser att det är viktigt för pedagogen att inte avbryta och störa 

barnen för att aktiviteten inte gick som pedagogen förväntade sig. Pedagogen bör istället 

stödja och följa med i barnens upptäckande och problemlösningar, eftersom detta är gynnsamt 

för en god språkutveckling för barnen. Problemlösningar är språkstimulerande och i enlighet 

med Ekström och Godée (1988, s. 83) är de även gynnsamt för barnens sociala och 

intellektuella utveckling. 

 

Alla former av samtal är viktiga för barnens språkutveckling, framför allt när pedagogen för 

en dialog med barnen (Hagtvet, 2006, s. 6-7). För att barnet ska kunna tala och utveckla 

språket är det därför viktig att komma i kontakt med språket för att barnet ska kunna utveckla 

en ny och aktiv språkstil. Detta är en betydelsefull faktor enligt Lindö (2011, s. 253) som 

menar att barnet bör få möjlighet att möta språket i både stora och små grupper där det finns 

sociala och kommunicerande språkliga sammanhang. Detta innebär att när barnet får ”bada” i 

språket och i dessa olika förekommande grupper samt konkreta situationer, så bidrar detta till 

att barnet lär sig att både forma och utveckla språket. 

 

8.3 Högläsningens betydelse  

Båda förskolorna delar en gemensam syn på att högläsning är en konkret metod. Pedagogerna 

berättar att med hjälp av litteratur kommer barnen i kontakt med det skrivna språket då det är 

rikare än det talade språket. Högläsning har stor betydelse för barnens språkstimulans, 

eftersom böcker har en central och viktig funktion då de utvecklar ett rikt och nyanserat språk 

(Arnqvist 1993, s. 128). Enligt Svensson (2005, s. 29-31) har detta sin grund i att böcker 

bidrar till att barnen kommer närmare skriftspråket och kan med hjälp av detta komma i 

kontakt med fantasi, glädje och spänning. Pedagogerna i de olika förskolorna skiljde sig åt i 

deras metod att läsa högt för barnen. På Boet skedde högläsningen genom en liten grupp på 

fyra barn där pedagogen Karin valde en tidigare läst bok att läsa. Hon läste boken med stor 

lustkänsla och inlevelse. Under högläsningen inkluderades barnen genom att Karin ständigt 

visade upp bilder i boken och frågade barnen dessutom vad som sedan skulle hända. Detta 

bidrog till att barnen var fullt koncentrerade på högläsningen och följde med i sagan.  

 

Vilket kan även kopplas till Svenssons (1995, s. 29-32) teori då hon menar att essensen vid 

högläsning är att visa, fråga och tala om bilder som finns i boken, eftersom det medför att 

barnen lär sig mycket om färger, former och lägesbegrepp såsom under, över, i och framför. 
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Svensson (1995, s. 29-32) menar vidare att med hjälp av denna form av arbetssätt ger det 

upphov till att barnet aktivt och på ett bra sätt studerar, spekulerar och även samtalar om 

bilderna som finns i böckerna. Det leder i sin tur till att det skapas en övning för 

språkförmågan hos barnen. Pedagogen får veta om barnen har förstått olika begrepp och om 

barnen har förstått vad boken handlar om.    

 

På förskolan Mattan valde Eva och Kristina att göra en högläsningsgrupp, denna grupp bestod 

av åtta barn som de valde ut från pedagogernas avdelningar. Kännetecknande för deras val av 

metod att läsa högt för barnen var att högläsningen skedde i samband med en gestaltningspjäs, 

där den ena pedagogen läste högt och den andra gestaltade sagan med hjälp av figurer. 

Pedagogerna menar att detta konkreta material bidrar till positiva resultat för barnens 

språkutveckling eftersom när barnen ser, hör och upplever berättelsen får de bättre förståelse 

för språket. 

 

I anslutning till denna arbetsmetod utgår Ekström (2004) från liknande tankar om hur man ska 

leda en givande högläsning. Hon menar att högläsningen bygger på två delar, dels intonation 

och dels ögonkontakt. Med intonation förklarar författaren att denna utgör en central roll vid 

högläsning, främst för de barn som har svårigheter med att koncentrera sig och sitta stilla. 

Vilket var märkbart under observationen då barnen enklare kunde följa med i högläsningen 

när pedagogen varierade tonfall och läste med känsla. Vidare hävdar Ekström (2004) att 

ögonkontakten även spelar en avsevärd roll, då denna är en viktig aspekt vid högläsning när 

pedagogen med hjälp av ögonkontakten skapar samhörighet med barngruppen. Därför kan 

gestaltningen ses som ett bra val av metod att ta till då detta medför att barnen fokuserar på 

pedagogerna och har ständig ögonkontakt med dem. Detta beror på att barnens intresse för 

språket stimuleras och bidrar till att barnen med hjälp av gestaltande figurer på så vis 

utvecklar sin språkförståelse (Ekström 2004, s. 46-47).  Även Fast (2008) tar upp detta och 

menar att barn får möjlighet att lära sig hur språket är uppbyggt och hur det samtidigt låter 

under högläsningen. Det är även viktigt att låta barnen komma i kontakt med berättelser som 

innehåller rik flora som i sin tur leder till att det kommer till stor användning för barnen när de 

själva berättar eller lär sig att läsa och skriva. Detta för att berättandet är viktigt för att barnen 

ska språkutvecklas (Fast 2008, s. 86). 
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8.4 Pedagogens roll  

Båda förskolorna utgår från ett synsätt där pedagogerna utgör språkliga förebilder, den roll de 

har är framstående och betydelsefull. Av den orsaken strävar de två förskolorna efter att 

arbeta på det sättet för att utgöra ett gott föredöme för barnen, de ska således vara 

omsorgsfulla och ha en förtroendefull relation till barnen. Enligt Lindö (2002, s. 87) uppstår 

det språkliga lärandet när barnen aktivt deltar i möten och i samspel med en engagerad 

omgivning. Det faller på pedagogens ansvar att skapa förutsättningar för goda miljöer och 

meningsfulla situationer som ska avse att stimulera barnens förmåga till inlärning. Till denna 

ståndpunkt ställer sig pedagogerna Karin och Lisa på förskolan Boet positivt till, då de menar 

att det i första hand är pedagogens ansvar att lära och utbilda barnen på ett språkutvecklande 

sätt. Detta menar de går hand i hand med pedagogens uppgift att skapa möten för samspel och 

kommunikation.   

 

På Mattans förskola sätter man stor vikt vid pedagogens ansvar i att fullgöra sina uppgifter 

genom att skapa mötesplatser för samverkan och kommunikation. Pedagogerna Kristina och 

Eva menar att detta har främst sin grund i pedagogens förhållningssätt till barnen där 

pedagogen kontinuerligt ska ha till avsikt att stärka och ingiva självförtroende hos barnen. För 

att Kristina och Eva anser att inlärningen till stor del bygger på barnens självkänsla och därför 

bör pedagogerna ständigt uppmuntra barnen. Av den anledningen kännetecknas förhållandet 

mellan barnen och pedagogerna bland annat av en didaktisk relation. Tanken med detta är att 

pedagogerna ska ställa didaktiska frågor till barnen såsom vad, hur och varför, med avsikt att 

stimulera barnens talförmåga. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 49) och 

Wiklund Dahl (2010, s. 5) utgår båda från ett liknande tankesätt då även de menar att 

pedagogen hela tiden bör, i sitt förhållningssätt till barnen ställa didaktiska frågor såsom vad, 

hur och varför. Författarna menar att detta medför att barnen hela tiden får sätta ord på och 

förklara olika fenomen som i sin tur leder till att de utvecklar en god förståelse för ett 

tillfredsställande kommunikationssätt. 

 

Vilket kunde uppmärksammas under observationstiden när Kristina laborerade med en grupp 

på sex barn. Laboration var något centralt i båda förskolorna för att barnen skulle komma i 

kontakt med nya begrepp. Under aktiviteten hade Kristina ett didaktiskt förhållningssätt där 

hon ställde olika frågor till barnen för att de på så sätt skulle förklara vad som hände och 

varför. I början visade inte barnen intresse för aktiviteten men pedagogen ändrade på detta 

genom att uppmuntra barnen till att pröva och utforska aktiviteten. Uppmuntrandet bidrog till 
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att barnen fann aktiviteten intressant och rolig och började då laborera flitigt. Ytterligare, i 

anslutning till Lindös (2002) och Wiklund Dahls (2010) ståndpunkter, anser Arnqvist (1993, 

s. 126,128) att utgångspunkten för språkstimulering har sin grund i pedagogens uppgift att 

vägleda och uppmuntra barnen till intresse för att utforska de pedagogiska aktiviteterna. Han 

menar att detta leder till att barnen då lär sig att utveckla sin förmåga att beskriva och förklara 

saker som händer med ord. 

 

Enligt Veli Tuomela (2002) utgör samtal och berättandet två avsevärda aspekter för barnens 

utveckling av språket, eftersom barnen i samtal både får lyssna, uttala sig och lära sig hur man 

ska samtala på ett tillfredställande sätt. Därför anser han att pedagogen hela tiden bör samtala 

med barnen för att stimulera deras förståelse för språket. Tuomela (2002) förklarar vidare att 

även berättandets form spelar en stor roll i den språkliga utvecklingen. Han menar att när 

pedagogen berättar något bör denne även demonstrera detta samtidigt som det berättas. Detta 

exemplifierar han utifrån ”jag sätter på mig stövlarna”.  

 

Med detta menas att samtidigt som pedagogen berättar menar Tuomela (2002, s.71) att man 

också ska visa hur handlingen utförs, eftersom detta bidrar till att barnen får utökad förståelse 

av språket genom att utveckla ett rikt och nyanserat språk. Dock är han noga med att anföra 

att man inte ska vara övertydlig i sina gester då det kan leda till att barnen slutar då att lyssna 

på språket. Även Lindö (2002, s. 87) utgår från samma ståndpunkt och menar att barnen 

börjar utveckla språket där språket och handlingen har en funktion. Detta innebär att barnen 

utvecklar sitt språk i konkreta situationer där orden får betydelse i sammanhanget genom att 

barnen lär sig språkets inre struktur.  

 

Detta kunde uppmärksammas under observationstiden då båda förskolorna strävade efter att 

alla aktiviteter avsåg att stimulera språkförståelsen genom att skapa plats för samtalsmöten 

och kommunikation. Pedagogens berättande form är väldigt betydelsefull då det är av stor 

vikt att samtala om andra ting med barnen och inte enbart utgå från ”förskoleprat”. 

Förskolorna var aktiva med att betona vikten av samtalets och lyssnandets avsevärda roll. 

Pedagogerna anser att detta har sin grund i att barnen och dem ska kunna mötas. Det primära 

ansvaret här ligger hos pedagogen då denne utgör den språkliga förebilden för barnen. Båda 

förskolorna såg lunchen som en god möjlighet för att skapa en mötesplats för samtal och 

kommunaktion där barnen samspelade med varandra och med pedagogerna. I och med detta 
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kunde barnen dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter om vad de exempelvis brukar 

göra på fritiden. 

 

Kristinas samtalsmöten med barnen under lunchen var bland de observationer som 

uppmärksammades mest. Hon och barnen berättade om deras egna upplevelser för varandra. 

För att alla barnen skulle inkluderas och få chansen att uttala sig, skapade pedagogen 

samtalsutrymme mellan barnen genom att uppmärksamma dem om den betydelsefulla rollen 

att lyssna på varandra.  

 

Vilket kan knytas an till Lindahls (1998) och Tuomelas (2002) synpunkter där de menar att 

det är väldigt värdefullt att man tar till vara på de små tillfällen när barnen berättar och vill 

uttrycka sig. De menar att pedagogen ska lyfta fram detta och därmed skapa möjligheter och 

utrymme för barnen att utveckla ett rikt och nyanserat språk. I och med detta hävdar Lindahl 

(1998) att barnen lär sig att använda orden på olika sätt och i olika sammanhang. Det i sin tur 

bidrar till att barnen blir mer och mer självständiga och mindre bundna till den vuxne (Lindahl 

1998, s. 38). För att göra detta arbetar båda förskolorna med mindre barngrupper för att på så 

sätt ge alla barnen utrymme och möjlighet att komma till tals.  

 

8.5 Förskolornas miljö 

Båda förskolorna delar en gemensam syn på att miljön har en betydande inverkan på barnens 

språkutveckling och utgår därför ifrån att miljön ska vara ren, strukturerad och även spegla 

barngruppen såväl inom- som utomhusmiljö. På Boets förskola ligger fokus på att skapa en 

trivsam miljö för barnen så att de kan utveckla en viss samhörighet med omgivningen då 

barnen exempelvis ska studera alster på väggarna, färger och materiella redskap. Utifrån detta 

synsätt avser Boet att skapa en grund för goda möten och berikande samtal med avsikt att 

främja möten för samspel och kommunikation.  

 

Detta kan kopplas till Johansson och Pramling Samuelsson (2003, s. 74-76) då de menar att 

miljön bör spegla barnens hem för att barnen på så sätt ska kunna utveckla en samhörighet 

med miljön och verksamheten som sådan. Det kan även stämma överens med Niss och 

Söderströms (1996) teori om att miljön utgör en grundläggande aspekt i barnens 

språkutveckling då en god lärandemiljö medför att barnen får möjlighet att själva fundera, 

pröva och dra slutsatser. Författarna menar att miljön ska avspegla en tilltro till barnen om 
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deras kompetens att utveckla sin språkförståelse och rummet bör därför kommunicera samt 

tala många språk (Niss & Söderström 1996, s. 79).  

 

Pedagogerna på förskolan Boet påpekade att en stökig och orolig miljö leder till ett oroligt 

barn och betonade därför vikten av en organiserad men även harmonisk miljö. Detta kan 

associeras till Niss och Söderströms (1996) ståndpunkter om hur en miljö ska se ut för en bra 

stimulans för språkutveckling. Författarna förklarar att miljön är väldigt betydelsefull för 

sinnesstimulansen eftersom det visserligen påverkar barnen i form av mönster, färger och 

olika typer av föremål. Det är därför viktigt att skapa en harmonisk miljö eftersom en rörig 

miljö skulle kunna störa barnens koncentration och på så vis leda till ett stökigt barn (Niss & 

Söderström 1996, s. 79).   

 

Även på förskolan Mattan betonar man vikten av en god och bildande miljö för barnen 

eftersom detta inverkar, i hög grad, på barnens språkutveckling. Men till skillnad från Boet så 

avsåg man på Mattan att även vid inredningen av miljön skapa små grupper mellan barnen. 

Detta beror på att små grupper är nyttiga och stimulerande för barnens språkförståelse. Vid 

observationen kunde jag se hur pedagogerna arbetade för att främja små barngrupper där de 

skapade plats för barnen att samtala och kommunicera. Dessutom försökte man att hålla 

barnen sysselsatta genom varierande materiella redskap och aktiviteter som stimulerar 

barnens intresse för språket.  

 

Under observationstiden uppmärksammades även hur pedagogerna ständigt samtalade med 

barnen och fick de att komma igång med språket genom att barnen bland annat samtalade med 

varandra om deras verk och även med pedagogerna. Detta kan kopplas till Svensson (2005, s. 

27) som menar att barn behöver omges av en varierande och intressant miljö med 

utgångspunkt i språkets centrala betydelse. I detta sammanhang befinner sig språket och 

miljön i ett ömsesidigt förhållande gentemot varandra, det är i miljön som vi använder språket 

när vi samtalar och kommunicerar kring det. I förskolorna hade man till avsikt att organisera 

miljön i syfte att främja barnens leksinne och stimulera deras förståelse för den språkliga 

utvecklingen.  

 

8.6 Dokumentation i förskolorna 

Pedagogerna betonar vikten av att följa barnens språkutveckling då man måste veta hur 

barnen ligger till i sin individuella språkutveckling. Pedagogerna i båda förskolorna använder 
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sig av portföljmetoden som hjälp för att följa och dokumentera barnens utveckling. De menar 

att denna metod hjälper dem i deras arbete för att se hur barnen utvecklas. De anser även att 

det är viktigt att reflektera över deras egen metoder för att barnen och verksamheten ska 

utvecklas och förbättras. Avsikten med detta är att utveckla och förbättra deras arbetssätt för 

att skapa förutsättningar som bidrar till att alla barns enskilda behov ska tillgodoses.  

 

Detta kan knytas an till Bern, Frööjd och Torén (2001) teori där de menar att pedagogen har en 

grundläggande roll i verksamheten genom att följa barnens språkutveckling. Författarna belyser 

portföljmetodens betydelse i att följa barnens utveckling och att den är en av många metoder 

som pedagoger kan använda sig av. Denna metod bygger på att varje barn har en portfölj som 

innehåller betydelsefulla alster som barnen har gjort. Vidare påpekar författarna att denna 

metod bidrar till att pedagogerna får information om hur barnens utveckling och lärande går till 

(Bern, Frööjd & Torén 2001, s. 14, 43). 

 

8.7 Likheter och olikheter mellan förskolorna 

Det förekom likheter och olikheter mellan förskolorna i deras verksamhetsutövning och 

omfattning. De båda förskolorna utmärkte sig på olika sätt i deras sätt att arbeta 

språkutvecklande. Förskolornas arbetssätt skiljde sig bland annat i form av arbetsmetoder och 

miljö.  

 

De grundläggande skillnaderna som framkommer mellan förskolornas arbetsmetoder är i 

synnerhet de aktiviteter som de tar till. Med detta avses nämligen exempelvis då förskolan 

Mattan inte använder sig av språkpåsar eftersom de anser att denna form av aktivitet inte 

uppfyller någon funktion för språklig utveckling. Detta i motsvarighet till Boets förskola som 

istället utgår ifrån en annan ståndpunkt och anser att språkpåsar visserligen kan vara en 

gynnsam metod och därmed aktivitet som kan tjäna som språklig stimulans.  

 

Vidare använder sig förskolan Mattan av gestaltande material och metoder där de i form av ett 

sagobord gestaltar en saga med olika sagofigurer. Mattan ser den så kallade gestaltande 

metoden som en nyttig språklig aktivitet eftersom den stimulerar barnens språkutvecklande 

förmåga då de kan relatera olika specifika figurer till olika sånger eller rim och ramsor. Under 

observationstiden uppmärksammades dock inte att denna metod användes på förskolan Boet 

då förskolan använder andra metoder i arbetet med språkutveckling.  

 



41 

Något annat som skiljde förskolorna åt var deras miljö, detta observerade jag under den tiden 

jag var där. De faktorer som utgör grunden för skillnader ifråga om miljö mellan Mattan och 

Boet är bland annat båda förskolornas inne- och utemiljö. Innemiljön skiljde sig åt på 

grundval av förskolornas olika öppna planlösning, och mängden av material. Detta kunde 

även märkas under observationstiden då Boets förskola i viss mån hade brist på materiella 

redskap i motsvarighet till Mattan som hade rikligt med dessa resurser. Ytterligare skillnader 

mellan verksamheterna var även att Mattan inte hade en egen utegård för barnen utan fick 

istället ta med barnen till närliggande lekparker i området, medan Boet däremot hade en egen 

etablerad och lockande utegård. 

 

Gemensamt för förskolorna var emellertid att båda verksamheter strävade efter att arbeta på 

ett pedagogiskt och språkutvecklande arbetssätt. Förskolorna använde sig av metoder som de 

avsåg att stimulera barnens förmåga till språklig utveckling. Detta skedde bland annat i form 

av rim och ramsor, högläsning och olika typer av lekar. Förskolorna var dessutom noga med 

att omsorgsfullt uppmuntra barnen genom att hänga deras teckningar och övriga verk på 

väggarna. De använde sig dessutom av samma metod i att följa upp barnens språkliga 

utveckling. Denna metod betecknas i form av den individuella utvecklingsplanen och går ut 

på att pedagogerna dokumenterar utvecklingen av barnen med hjälp av deras portföljer som 

innehåller betydelsefulla alster. 

 

9. Slutsatser och slutdiskussion 

I denna del har uppsatsen nått sitt slutskede och visar även på att språket har en betydelsefull 

ställning i det pedagogiska arbetet för såväl stimulering som utveckling av språket. Mot denna 

bakgrund har studien visserligen visat att språket är ett gränslöst fenomen som bland annat 

förbinder oss människor. Genom att tala, lyssna, berätta och höra kan vi människor 

kommunicera med varandra genom både talspråket och kroppsspråket. 

 

Människan har över tid skapat olika språkbildningar det vill säga olika sätt som vi människor 

kan uppfatta och kommunicera på. Det är därför av stor vikt att redan i tidig ålder lära barn att 

kunna tala och lyssna för att på så vis uttrycka sig. 

 

De två förskolorna betonar värdet av barnens språkliga utveckling och lägger därför ner stor 

möda och energi på att noggrant studera de faktorer som påverkar den språkliga utvecklingen. 
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Avsikten med detta är att ständigt förbättras och i samband med detta hålla en jämn balans 

med barnens intressen. Båda förskolorna har skapat en tillvaro det vill säga en miljö i 

förskolan som avser att erbjuda barnen en språklig värld som ständigt har till syfte att främja 

mötesplatser för samspel och kommunikation. I linje med detta har förskolorna utvecklat olika 

arbetsmetoder som är grundläggande för pedagogernas undervisning. Det pågår hela tiden ett 

språkligt arbete i båda verksamheterna där tanken är att befrämja goda möten och berikande 

samtal mellan barnen samt även mellan barnen och pedagogerna . 

                                                                                                                                                   

I det pedagogiska arbetet för språkutveckling förekom det olikheter mellan förskolorna i form 

av olika språkliga aktiviteter, materiella redskap och även ifråga om miljöinredning samt 

övriga arbetsmetoder. Detta beror på att de olika pedagogerna i de två förskolorna delar olika 

synpunkter på hur ett språkutvecklande arbetssätt ska gå till. Detta kan på sätt och vis vara 

givande eftersom varierande och olika former av ett pedagogiskt språkutvecklande arbetssätt 

utmynnar en slagkraftig upphöjning av språkliga måttstockar.      

 

Avslutningsvis kan jag säga att det gemensamma målet för de två förskolorna var att sträva 

efter en verksamhet där man på bästa möjliga sätt arbetar och utgår från metoder som främst 

stimulerar barnens förmåga till språkutveckling, som exempelvis att skapa mindre 

barngrupper vid aktiviteterna.  

 

9.1 Förslag till framtida forskning 

Denna studie har tagit del av både intervjuer och observationer för ett trovärdigt resultat. Det 

rekommenderas att observera mer än sex gånger för att få mer information och en tydligare 

bild av förskolornas arbete. 

 

I en fortsatt forskning kan det vara intressant att utforska och jämföra hur två mångkulturella 

förskolor arbetar språkutvecklande med flerspråkiga barn. En annan intressant aspekt kan vara 

att undersöka på vilket sätt inomhus- och utomhuspedagogik kan påverka barnens 

språkutveckling. Detta kan undersökas genom en jämförande studie mellan dessa två aspekter 

för att hitta likheter och olikheter.  
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10.2 Muntliga källor  

intervjuer 

11-10-13 ca 40 min  

11-10-13 ca 40 min 

11-10-14 ca 40 min 

11-10-14 ca 40 min 

 

 

 



45 

11. Bilaga  

11.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

1.  Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

2.  Är du utbildad förskolelärare? 

3. Med vilka åldrar arbetar du med, hur många barn finns det på varje avdelning samt hur 

många pedagoger finns på varje avdelning? 

4. Kan du berätta hur ni arbetar språkutvecklande? Vad är era tankar kring detta?  

5. Kan du berätta om ni använder er av särskilda metoder och material? Kan ni ange exempel 

på aktiviteter som stimulans för barnens språkutveckling? 

6. Är era språkutvecklande arbetsmetoder planerade? Varför och varför inte?  

7. Vad tror du är pedagogens roll i barnens språkutveckling? 

8. Hur viktigt är miljön för barnets språkutveckling? 

9. Följer ni barnens språkutveckling? På vilket sätt 

10. Vill du tillägga något mer om språkutveckling? 

 

 


