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Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur förskollärarna arbetar och resonerar kring 
barns språkutveckling i förskolan. Syftet var även att utforska estetiska redskaps betydelse 
för barns språkutveckling. För att få svar och nå syftet med denna uppsats gjordes fem 
intervjuer från två olika förskolor och undersöktes med observationer förskollärarnas 
arbetssätt i två barngrupper. Det vi kom fram till i intervjuer och observationer kopplades 
sedan till olika referenser, detta för att komplettera den information som togs fram. I 
resultatet framkom det att alla intervjupersoner var ense om att barn utvecklar språket när 
de lekar, detta då leken leder till fantasi, kommunikation och dialog. Barnen lär sig även 
uttrycka sig på olika sätt samt lär av andras erfarenheter och åsikter. Förskollärarna ansåg att 
det är viktigt att vara lyhörd, uppmuntra och bjuda barnen olika uttrycksformer, ge barnen 
tid att reflektera och samtala samt även bjuda barnen en trygg lärande miljö. Studiens 
slutsats var att estetiska redskap är en avgörande faktor för barnens språkutveckling, för att 
det är med estetiska redskap barnen bearbetar sina känslor, kunskaper, tankar och 
erfarenheter.  
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1. Inledning 
Språk är en viktig del i barns utveckling, det är genom språket som samspel 
samarbete och kommunikation förekommer. Språket är ett sätt att kommunicera 
med andra och har en social funktion (Arnqvist, 1993). Med hjälp av språk kan vi 
även förmedla våra känslor, attityder och behov till vår omgivning. På samma sätt 
påpekar Widen (2011) att språk är enormt betydelsefullt för barnens lärande och 
utveckling. Genom språket kan barnen kommunicera och delta i dialog med andra. 
Förskolans arbetsuppgift är därför en viktig faktor, då de skall organisera 
undervisningen samt stimulera barnens språkutveckling. Detta arbete kommer att 
inrikta sig därför på barns språkutveckling i förskolan och hur det utspelar sig. 

I läroplaner för förskola beskrivs det om samspel, kommunikation och barns 
språkutveckling, vilket väckte intresse hos oss att ta reda på hur förskolelärare 
arbetar med barnens språkutveckling i verksamheten. Vi vill även ta reda på vilka 
hjälpmedel och material pedagoger använder för att utveckla ett bra och positivt 
språk hos barnen. Enligt Lpfö 98/10 skall verksamheten sträva efter att stimulera 
varje barns språkutveckling samt uppmuntra och uppmärksamma barnen. 
Förskollärarna ska lägga stor vikt vid att väcka barnens nyfikenhet och intresse för 
olika aktiviteter, detta för att göra barnen delaktiga i undervisningen.  

Förskolan ska vara öppen och skapa en trygg miljö, där barnen får möjlighet att 
variera mellan olika aktiviteter under den tiden de tillbringar i förskolan. Bjar och 
Liber (2003) förklarar vikten med att förskolelärarna skapar en trygg och didaktiskt 
miljö samt erbjuda olika aktiviteter som stödjer barnens språkutveckling. 
Aktiviteterna kan vara så som lek, sagor etc.  

Under studiens gång kommer det att redogöras för de estetiska redskap som 
förskolelärare använder sig utav för att utveckla barns språkutveckling. Med estetiska 
redskap menas sagor, lek, rim och ramsor. Under alla läsåren på lärarprogram har vi 
haft undervisningar om estetiska redskaps betydelse för barnens språkutveckling. 
Barn i förskolan ska få möjlighet att lyssna på sagor, vilket kan leda till ett bra språk. 
Med hjälp av sagor får barnen även möjlighet till nya tankar, erfarenheter samt idéer. 
Sagor och högläsning bjuder barn till olika diskussioner och dialog. Barnen ska 
utveckla sin förmåga att vara lyhörd, ge uttryck för egna uppfattningar och åsikter 
samt reflektera. Enligt Lpfö98/10 ska barnen även utveckla ordförråd och sin 
förmåga att leka med ord, uttrycka sina känslor och tankar samt kommunicera och 
samtala med andra. 

I denna studie kommer vi att redogöra för två studier, det ena är förskollärarens syn 
på barns språkutveckling och det andra hur förskollärare arbetar för att utveckla ett 
bra språk hos barnen. Detta kommer vi att göra med hjälp av olika estetiska redskap.   
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1.1.  Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på förskollärarnas syn på barns språkutveckling i 
förskolan i en mellansvenska kommun. Vi vill även ta reda på hur förskollärarna 
arbetar och resonerar kring estetiska redskap för att stimulera och vidareutveckla ett 
bra språk hos barnen.  

1.2. Frågeställningar 
• Hur viktigt är språk för barns utveckling?  
• På vilket sätt arbetar förskolelärarna för att stimulera barns språkutveckling?  
• Hur använder förskollärarna estetiska hjälpmedel som bidrar till 

språkutveckling hos förskolebarn?  
 

1.3. Begreppsdefinitioner 
Bornholmsmodellen 

Häggström (2006) framhäver att Borholmsmodellen används i både förskolan och 
förskoleklass och syftemålet är att barnen skall utveckla sin språkliga medvetenhet. 
Denna modell är en övning som går ut på olika språklekar. Att barnen ska kunna 
förstå språkljud i ett ord är huvudnyckeln till den alfabetiska koden. Barnen ska få 
möjlighet till språklekar och att träna på exempelvis rim och ramsor, uppfånga 
språkljud, ord och stavelser och hur de uppdelar meningar. Barnens fonologiska 
medvetenhet stimuleras genom att arbeta med roliga språklekar och aktiviteter. 
Språklig medvetenhet ger barnen en god förutsättning för läsinlärning.  (se bilaga 2)  
 
2. Litteraturgenomgång 
2.1. Bakgrund 

2.1.1.  Allmänt om språkutveckling 

Gibbons (2009) menar att språk inte endast är ett sätt att kommunicera med andra 
individer, utan det är ett hjälpmedel som gör att människor kan förmedla tankar med 
varandra. Vilket också Bjar (2006) påpekar att språk är huset vi bor i, då menar 
författaren att språk och lärandet utvecklas från födelsen och att språket är vårt 
hjälpmedel i de sociala rum där vi ingår som kommunikativa. Genom språket kan vi 
framträda för varandra och tolka varandra genom det språket vi kan uttrycka oss i 
och förstår. Garme (2006) framhävder att som pedagog är det viktigt att ge barnen 
möjlighet till olika slags berättande, reflektion och tolkning. Att berätta om något 
man har läst, hört eller berätta om sina egna upplevelser och tankar är grunden för all 
mänskliga gemenskap.  

Enligt Strömqvist lär sig barn språk i samspel med andra individer i sin omgivning. 
’’Deras språkutveckling är förankrad i både ett kognitivt och sociokulturellt 
sammanhang’’ (Strömqvist, 2003, s.57). Vilket även Bjar och Liberg (2003) skriver 
att samspel med andra individer är viktigt, då barnen skapar olika former av 
språkande. Den vuxnas roll här är därför en viktig faktor, då det är de som stödjer 
barnens språkutveckling. Barnen lär sig språket genom att kommunicera tillsammans 
med andra i omgivningen. I förskoleåldern medverkar barnen i olika vardagssamtal, 
detta kan vara i leken med vuxna, med sina kamrater, bekanta och obekanta. Att vara 
delaktig och berörd är ett betydelsefullt motiv för att utveckla språket.  

Arnqvist (1993) och Wedin (2011) framhäver att språket är ett sätt att socialisera och 
kommunicera med andra. Genom socialt umgänge och interaktion ökar barnens 
förmåga att lära sig språket. Med hjälp av språk kan barn även förmedla sina känslor, 
attityder och behov till sin omgivning. Det är även av stor vikt att vuxna är lyhörda för 
det barnen säger samt vara uppmärksamma. Genom att delta i en interaktion med 
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barnen, kan det bidra till språkutveckling. Den emotionella atomsfären är dessutom 
viktiga för den språkliga utvecklingen. Barnen behöver därför trygghet av vuxna för 
att gynna språkutvecklingen.  

Arnqvist (1993) framhäver vidare att språkets grundläggande roll är att förmedla 
budskap. Barn lär sig ett språk, för att de ska kunna uttrycka sina attityder och 
känslor samt förmedla budskap till omgivningen. Barnen blir ofta intresserade av att 
berätta för sina föräldrar det som hände under dagen eller det de upplevt i förskolan. 
Med hjälp av ett språk kan individer skapa ord och meningar och förstå omgivningen. 
Vi kan även ge struktur åt våra färdigheter, göra olika sorter av klassifikationer, 
hålla/skapa kontakt med andra, det vill säga att språket uppfyller våra sociala roller, 
med detta menar författaren att språk är utvecklande av dialoger. Vi använder ett 
språk för andra kognitiva uppdrag och för att lösa olika problem som sker under 
vardagen. På samma sätt är det för barnen, som sedan så småningom växer och då 
växer även språket med dem. 

Lindö (2009) hävdar att språket är en viktig faktor, eftersom den är huvudnyckeln till 
livet. Vi använder språk för att kommunicera och utbyta tankar med varandra. När 
vuxna sjunger och gör rörelser för barn, kommer de att vara delaktiga och de 
använder därmed alla sina sinnen. Precis som Lindö (2009) skrev i sin bok att ’’ju 
mer lustfylld och kärleksfull en pratstund eller sånglek är, desto mer stimuleras 
barnet till att deltaga’’ (Lindö, 2009, s.17). Redan i tidig ålder använder barn 
språkets expressiva och sociala funktioner, vilka är: tankar, vilja, känslor samt utbyte 
av erfarenheter. Barnet uttrycker sig med kroppsspråk, röst och handlingar. Vid två 
årsåldrar börjar barnet att använda sig utav språkets informationsfunktion, med 
detta menar författaren, att barnen påbörjar informera händelser genom att beskriva 
det de har upplevt eller varit med om. Johansson och Svedner (2003) beskriver att 
vid ett till tre års ålder utvecklas barnens turtagning, här lär sig barnen att vänta på 
sin tur när de samtalar samt ha ögonkontakt med de andra som berättar och hålla sig 
fast vid samtalsämnet. 

Johansson och Svedner (2003) menar vidare att barnen erövrar sitt språk genom att 
vuxna samtalar med barnen redan i tidig ålder. Samtalet mellan vuxna och barn är 
centralt, eftersom barnets språk utvecklas i både ordförråd och grammatik. När 
barnen börjar bli äldre börjar de förstå vad föräldrarna talar om, därför är det 
betydelsefullt att vuxna deltar i dialog med barn och ställa frågor samt låta barnen 
beskriva vad som händer. Författarna poängterar också att vuxna ska stimulera 
språkutvecklingen, detta kan hen göra med hjälp av att ställa frågor som kan 
innehålla förfluten tid- eller det som ska hända i kommande tid. Exempelvis vad åt 
du igår? eller vad ska du göra imorgon? Det är således betydelsefullt barnen använder 
framtid och dåtid för att utveckla sitt språk.  Även Barbara, Foorman, Anthony, Seals, 
och Mouzaki (2002) beskriver att det är viktigt att vuxna skapar en miljö som främjar 
läskunnighet och språkinlärning. Förskollärarens uppdrag är att lyssna på det barnen 
säger och finnas till hand, på så sätt stödjer förskolelärarna barnens lärande och 
utveckling.  

Enligt Johansson och Svedner (2003) innebär ’’baby talk’’, BT, att vuxna använder 
lättspråk till barnen så att de får insikt och kommer igång med kommunikationen. 
Vuxna och föräldrar använder enkla meningar, enkla ordförråd, upprepar mycket och 
använder lågt tempo när de samtalar med barnen. Anledning till att vuxna använder 
BT är att fånga barnens intresse och för att underlätta språkutvecklingen. Författarna 
påpekar också att det första samtalet är en viktig hjälp för barnens språkutveckling. 
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Johansson och Svedner (2003) medger också att språkutvecklingen går på flera 
parallella fronter, vilka är: Ljussystemet hos barn utvecklas i språket, med detta 
menas författarna att uttalet blandas med fonologiska och fonetiska avvikelser. 
Ordförrådet växer vidare under uppväxten och barnen skapar egna ord och meningar. 
Barnen utvecklar sitt ordförråd genom att få kontakt med andra.  

             2.1.2. Språkaspekter 

Enligt Lindö (2009) finns det tre olika språkaspekter. Den första aspekten handlar 
om den interaktionistiskt perspektivet som innebär att barnen utvecklar sitt språk i 
samspel med andra individer.  Den andra aspekten är den såkallade sociokognitiva 
perspektivet som går ut på att barnets egna villkor utvecklas med hjälp av sin miljö. 
Det tredje och sista perspektivet är det sociokulturella perspektivet som handlar om 
att både vuxna och barn skall skapa en kontext som inverkar på människans 
utveckling. Lindö beskriver även Vygotskijs kulturhistoriska teorier, som handlar om 
samspel mellan vuxna-barn och mellan barn- barn. Vygotskij menade att sociala 
relationer är grundläggande för barns språkutveckling, eftersom barnen utvecklar sitt 
språk i interaktion med andra. Medan Piaget å andra sidan hävdade att barnens 
språk är egocentrerat dvs. att barnet enbart kommunicerar med sig själv. Lindö 
skriver vidare att ’’Piaget ansåg att barnets språk och tänkande är medfött och 
mognar om det stimuleras.’’ (Lindö, 2009, s.34) 

Arnqvist (1993) hävder att det finns tre viktiga aspekter för att stimulera barns 
språkutveckling: vokabulär, förståelsebearbetning och kunskaper. Vokabulär handlar 
om barns förmåga att relatera begrepp och ordförråd till varandra. Med 
förståelsebearbetning menas barns förmåga att uppmärksamma de viktigaste 
delarna i berättelser samt deras förmåga att hitta den väsentliga informationen i 
berättelsen eller texten de har lyssnat på eller läst. Kunskap innebär att då barnen 
har bra kunskaper och erfarenheter kan de lättare plocka den viktiga informationen 
som är relevant till ämnet, medan de barn som har brist på kunskaper och 
erfarenheter leder till fokusering på ovidkommande uppgifter och händelser i ämnet 
eller i en text.  

Blomm och Laheys (2003) skriver om språkutvecklingens tre dimensioner, vilka är: 
språkets innebörd och form samt hur man använder språk. Med detta menas att 
språket har en innebörd som formar ett budskap. Sedan kodas budskapet in i en 
verbal form, detta för att begagna språket i olika kommunikationssituationer. Dessa 
tre dimensioner ger olika lärodomar om hur vi begagnar språket. Författarna tar även 
upp olika aspekter om språkutveckling: den grammatiska, den pragmatiska, den 
fonologiska och den semantiska som är vanligare aspekter av barnets 
språkutveckling.  

Blomm (2003) tar även upp den fonologiska aspekten som innebär hur barnen 
uppfattar, urskiljer och producerar språkljudet. Denna aspekt handlar även om hur 
barnen lär sig att skilja på olika språkljud och även hur barnen skapar olika 
språkljud. Den semantiska aspekten betyder språkets innebörd, orden och meningens 
betydelse. Redan i förskoleåldern lär barnen sig en mängd nya ord och erövrar 
språket i autentiska och meningsfulla sammanhang. Den grammatiska aspekten 
betyder att särskilja språkets form som innebär att barnen kan sätta ihop ord och 
göra de till meningar på ett meningsfullt sätt. Denna aspekt delas i två delar, den ena 
kallas för syntax. Med detta menar författarna hur barn kombinerar ord till 
meningar. Den andra kallas morfologi som innebär språkets minsta betydelsebärande 
enhet, med detta menas hur barn tillängnar sig olika morfemen.  
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Enligt Blomm (2003) innebär den pragmatiska aspekten hur barnen använder 
språket, då de studerar turtagning, det vill säga, hur vi kommunicerar med andra 
med gester, röst skriftligt meddelande och mimik samt intonation . Pragmatiska 
aspekten handlar även om sociolingvistiska lärodomar som tillexempel hur man 
tackar, hälsar och hur man passar röstläget efter vem man pratar med. 

2.2. Språkteorier 
Vygotsky (1995) anser att språk är inriktat på samspel, kommunikation och att 
barnets sociala förmåga utvecklas. Författaren tar upp den nära utvecklingszonen 
som han delar in i två nivåer i barnens utveckling. Den första nivån är där barnen 
befinner sig i utvecklingen, detta innebär att en del barn kan under utvecklingstiden 
lösa och klara av uppgiften på egen hand. Den andra nivån är där barn behöver en 
extra person som är kompetent för att vägleda och stötta barnen i 
utvecklingsprocessen, så att barnen kan klara av och uppnå målet. Den nära 
utvecklingszonen innebär att utmana barnen via lek som gör att de kan komma 
närmare utvecklingszonen. Genom lek kan barnen klara av olika situationer utan att 
känna sig ängslade inför att misslyckas.  

Enligt Piaget spelar språket en avgörande roll för att barnet ska kunna bli socialt. Han 
delade språkutveckling i två delar: det egocentrerade språket och det socialiserade 
språket. Det egocentrerade språket innebär att barnen saknar förmåga att sätta sig 
in i åhörarens position, därför talar barnen till sig själv. Spädbarn har svårt att skilja 
på omvärlden och sig själv, därför kan språket inte benämnas som kommunikativ 
eller socialt nyfött barn. Det första barnen utvecklar är att skilja egen kropp från 
omgivningen. Sedan utvecklar spädbarnen en förmåga att skilja på föremål och på 
känslor och uttryck de ger. Med detta menar författaren att barnen utvecklar och 
skapar sig kunskaper och färdigheter genom de aktiviteter som barnen genomför. Det 
socialiserade innebär att barn ger kritik och utför en diskussion med en annan 
individ där de utbyter tankar och åsikter med varandra.  

Vidare betonar Piaget att det är viktigt att ge barnet möjlighet att upptäcka sin 
omgivning och socialisera sig med både vuxna och barn. Barnet ska även ha ett aktivt 
deltagande i verksamheten, där denne ska få uppleva och bearbeta olika känslor och 
vara i sällskap med både vuxna och andra barn. Då barnet samspelar och 
kommunicerar, på så sätt utvecklar barnet språket.  

2.3. Estetiska verktyg för språkutveckling 
Enligt Lindö (2009) innebär estetisk läroprocess en kunskapsprocess. Det finns en 
förbindelse mellan inhämtning och skapande av nya kunskaper. Det blir kognitiv 
process när lärandet sker via skapande, med detta menas att det kognitiva står i 
relation till de handlingar som genomförs. Vygotskij (1995) skriver att barnens 
personlighet och språk kan förstärkas med hjälp av estetisk läroprocess, då lärandet 
anpassas efter de olika barnens behov. Detta då barnen är olika och lär sig på olika 
sätt. Författaren poängterar att kommunicera och utforma sig själv genom olika 
språk som kan uttrycks auditivt, visuellt och kinestetiskt allt detta med stöd av olika 
uttrycksformer. Enligt Lpfö98/10 ska verksamheten erbjuda barnen estetiska 
redskap som exempelvis sagor, bild, lek, rim och ramsor. Man fokuserar även på att 
ge barnen utrymme och hjälpa dem att utveckla sin förmåga att förmedla tankar, 
åsikter, erfarenheter och få kunskaper i många olika uttrycksformer.  Vygotskij (1995) 
menar att med hjälp av estetiska redskap kan barnen få möjlighet att fantisera, detta 
då fantasin och estetiska redskap hänger ihop. När barnen leker får de möjlighet till 
fantasin samt använda olika redskap för att klara av leken.  
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2.3.1. Sagor och högläsning betydelse för språkutveckling 

Sagor och sagoläsning är en betydelsefull utgångspunkt för att stimulera barns 
språkutveckling (Arnqvist, 1993). Vilket är något som även Pramling, Carlsson och 
Klerfelt (1993) påpekar att sagor är grundläggande för barnens lärande och används 
som utgångspunkt för barnens språkutveckling. Sagan kan också användas för att 
skapa inspiration och lust. Genom sagor stimulerar barnens fantasi och de får 
dessutom en insikt om andras sociala och kulturella miljö. Med hjälp av sagor får 
barnen möjlighet att utveckla sin begreppsbildning och får nya erfarenheter samt 
stimulans för fantasin. Sagor kan dessutom hjälpa barnen att bearbeta och förstå 
händelser, känslor och iakttagelseförmågor.  Genom sagor får barnen lära sig att 
lyssna, utveckla sitt ordförråd, bearbeta, samtala och problematisera. Det är oerhört 
viktigt att förskolelärarna fångar upp barnens intresse och uppmärksamhet samt 
skapa förutsättningar.  

Enligt Eriksson och Fellenius (2006) är det redan i tidig ålder nödvändigt att läsa för 
barnen, eftersom sagor är en viktig del i utvecklingsprocessen. Genom att läsa böcker, 
får barnen kunskaper om hur böcker fungerar. De ser då att text består av mening 
och ord osv. Barnen får dessutom börja lägga märke till olika ljudfenomen vid 
högläsningen. Genom högläsningen understödjas barnens språkutveckling. 
Högläsningen ger barnen en språklig föreberedelse att använda senare i skolan. 
Lindö (2009) menar att sagor och högläsning ger barnen möjlighet att samtala och 
dela upplevelser med varandra, vilket har stor innebörd för att barnen ska utveckla 
språk och begrepp.  

Johansson och Svedner (2003) nämner också att sagor ger barn ett positivt språk och 
omvärldserfarenheter. Med hjälp av sagor kan förskolelärarna hjälpa barnen att bli 
kända med texten. Genom högläsning kan barnen komma in i texten och förstå 
innebörden av den bättre. Det är även viktigt att visa bilderna på boken om man har 
större grupp. På detta sätt kommer barnen att följa texten. Ett annat sätt att begripa 
sagans innehåll och samband är att ställa frågor om innehållet som finns i texten. På 
så sätt får barnen en förståelse av hur språket fungerar. Johansson och Svedner 
nämner också att det är betydelsefullt att barnen får berätta om egna reaktioner samt 
likställa sina egna erfarenheter och upplevelser. På detta sätt får barnen möjligheten 
till att delta i dialog samt utveckla sitt språk. Dessutom får barnen en insikt om 
andras upplevelser och erfarenheter.  Det är även viktigt enligt författarna att barnen 
får möjlighet att skapa något eget och fundera vidare, detta kan de göra genom att 
dramatisera, berätta, skriva och teckna. På så sätt stimulerar förskolelärarna barnets 
språk och barnen får även möjlighet att utvecklas, säger författarna. 

Barbara, Foorman, Anthony, Seals, och Mouzaki (2002) poängterar också att 
sagoläsningen ger ett ökat ordförråd till barnen. När förskolelärarna läser för barnen 
ökar deras läskunnighet. En av de viktigaste utvecklingsuppgifter i förskoleåldern är 
att utveckla färdigheter och kunskaper som främjar språkutveckling hos barnen. 
Genom sagoläsning får barnen möjligheter att delta i kommunikation med andra, 
dessutom utvecklas barnens läskunnighet och språkutveckling i förskolan, på detta 
sätt förstärkas deras tidiga läsförmåga senare i skolan.  

2.3.2. Lekens betydelse för språkutveckling 

Knutsdotter (1999) menar att i leken lär barnen sig ett språk. Genom leken får barnen 
ytterligare möjlighet att kommunicera och samspela med andra. I leken bearbetar 
barnen fantasin och deras tänkande och vilja utvecklas och deras självförtroende 
förstärks. Barnen utforskar då sin omgivning. Vygotskij (1995) nämner också att lek 
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är grunden för barnens utveckling av känslor, tanke och vilja. Barns språk utvecklas 
och stimuleras genom lek, deras sociala samspel utvecklas även då barnen 
samarbetar och kommunicerar med varandra i leken.  

Vidare uppger Lillemyr (2002) att lek är grunden för allt lärande. Med hjälp av leken 
får barnen utveckla sitt språk och sin fantasi. Det finns tre anledningar till att barns 
lek är betydelsefullt i förskolan. Den första anledningen är att förskolelärarna skall 
observera barnens lek, detta för att lära sig om barnet samt se hur långt de har 
kommit i utvecklingen. Den andra anledningen är att lek är grundläggande för den 
pedagogiska verksamheten. Med hjälp av leken får barnen färdigheter i att 
kommunicera med omgivningen. Den tredje anledningen är att leken har stor 
betydelse för barns språkutveckling, då barnen genom leken kan socialiseras och 
umgås med andra människor. Lillemyr menar även att vuxnas roll är oerhört viktigt 
här för barnens lärande, att ge pedagogiskt stöd och stimulans i tidigålder ökar 
barnens självtillit. Vuxna bör ge barnen engagemang, uppmärksamhet samt 
möjligheter för att medverka i en utvecklingsfrämjande förskolan.  

Lundberg (2007) nämner på samma sätt att syftemålet med språklekarna är att 
utveckla barnens språk i förskolan. Barnen ska dessutom uppleva det lustfyllt att leka 
med språket och som förskolelärare är det därför väsentligt att inspirera de barn som 
har svårigheter. För att barnen ska utveckla sitt språk skall förskolelärarna använda 
sig utav Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen består av olika språklekar så som 
lyssnandelekar, rim och ramsor, meningar och ord, stavelser, första ljudet i ord, 
analys och syntes av fonem och sist men inte minst betoningsövningar. Alla dessa 
språklekar hjälper barnen att utveckla sitt språk. Språklekarna kan även stödja för de 
barnen med särskilda behov. Det viktigaste är att som förskolelärare använda dessa 
övningar för att förstärka barnens språkliga medvetenhet. 

2.3.3. Hur kan pedagogerna främja barnens språkutveckling och förhindra problem? 

Lindö (2009) betonar vikten av pedagogens förhållningssätt att tydliggöra och stödja 
barnens språkutveckling. Som pedagog är det viktigt att finnas till hands för barnen 
och att pedagogen bör förklara, rätta till och diskutera. Pedagogerna skall utgå utifrån 
barnens behov och förutsättningar. För att som pedagog se barnens brister är det 
viktigt att kommunicera och göra det tydligt för barnen till exempel ge barnen tydliga 
instruktioner på det dem ska göra. Pedagogernas utgångspunkt är att motivera, 
främja, engagera, bekräfta och utmana barnet för att få ett rikt språk och 
lärandemiljö. Pedagogerna ska dessutom vara intresserade och engagerade av vad 
barnen formulerar i ord och handling, och det betydelsefullaste är att som pedagog 
förstå vad barnen vill uttrycka. Lindö (2009) hävdar också att ’’för att utveckla 
barnens språkliga förmågor är det viktigt att man försöker skapa sammanhang 
där barnen inbjuds att utforska, upptäcka, berätta, beskriva, diskutera, förklara 
och ta ställning” (Lindö, 2009 s.265). I Lpfö 98/10 nämns att förskolan skall vara 
rolig och lärorik för att kunna stimulera och uppmuntra barns lärande och 
utveckling. 

Lpfö 98/10 nämner att förskolans uppgift är att främja lärande där den enskilda 
individen stimulerar att utveckla och inhämta kunskaper. Språk och lärande är nära 
förknippade, genom rika möjligheter att diskutera, skriva och läsa ska vart och ett av 
barnen utveckla sina möjligheter att kommunicera och reflektera över sina egna 
språkliga förmågor. Verksamheten ska stimulera barnens språkutveckling och ta 
tillvara och uppmuntra deras nyfikenhet, kreativitet och vilja att prova egna tankar 
och lösa konflikter. Barnen ska uppleva olika uttryck för kunskaper och de ska även 
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utveckla olika uttrycksformer och uppleva olika känslor. Pedagogerna ska förstärka 
barnens vilja att lära och ge utrymme för barnens förmåga att själv skapa och 
använda olika uttrycksmedel. Verksamheten ska erbjuda barnen en trygg och lärande 
miljö som utmanar och väcker barnens intresse för lek och andra språklekar.  

2.4. Tidigare forskning 
Artikeln ''Book Reading and Head Start Preschoolers’ Vocabulary Learning: The Role 
of Book-Related Discussion and Curricular Connections'' skriven av Annemarie, 
Hindman, Barbara och Wasik (2012) handlar om läsningens betydelse för barnen. En 
gemensam bokläsning ger barnen möjligheter att utveckla deras ordförråd. 
Bokläsning mellan vuxna och barn är ett av de mest effektiva sätten att utveckla 
barnens ordförråd i ett meningsfullt sammanhang. Studien visade att en av många 
pedagogiska verktyg är att använda sig utav böcker i förskolan. Att använda böcker 
med bilder är viktigt, eftersom genom bilder skapar barnen sig en bredare förståelse 
om vad boken/sagan handlar om. Bokläsningen fungerar som en språngbräda för 
diskussioner som gör att barnen deltar i diskussion med andra och utökar deras 
ordförråd. Diskussionen mellan förskolelärarna och barnen handlar oftast om bokens 
bilder, det vill säga vilka färger och former som finns med i bilden, eller vad som 
händer på bilden.  

Annemaries m.fl. (2012) studie visar också på att barnen kopplar sina erfarenheter 
och upplevelser när de berättar om en bok. Barnen sammanfattar  bokensinnehåll 
och sedan kopplar de innehållet till deras eget liv. På detta sätt får barnen ny 
information när de berättar, vilket göt att deras ordförråd utvecklas. Forskning har 
även visat att frågor och kommentarer som rör boken och dess bilder kan vara 
framgångsrika grepp för barnens språkutveckling. Genom diskussionen får barnen 
nya ord och begrepp. 
 
Syftet med Annemaries m.fl. (2012) studie är att barnens ordförråd utvecklas när de 
deltar i diskussion med förskolelärarna och kamrater. För att förstå på vilket sätt 
förskolelärarna kan främja barnens ordförråd och hur diskussioner kan under 
bokläsningen påverka deras lärande har den aktuella studien forskningsfrågor, som 
är: Hur använder förskolelärarna sagoböcker i förskolan och på vilket sätt stödjer det 
barnens språkutveckling? Studien utfördes genom observationer och 
filminspelning under sagoboken för barn. Forskarna filmade förskolelärarna för att 
fånga det språk som de använde för att diskutera boken. I observationen deltog fem 
förskollärare och femton barn i fyra års ålder. Barnen talade engelska som 
modersmål. Förskollärarna blev uppmanade att välja sina egna böcker för läsning.   
 
Annemarie m.fl. (2012) kom även fram till att förskolelärarna ber barnen berätta om 
innehållet i boken som exempelvis ställa frågor till barnen som ’kommer ni ihåg när 
vi läste” och vad de tror att det kommer hända härnäst i boken. Studien visar också 
att det är viktigt att diskutera under bokläsningen, upprepa och ge beröm till barnen. 
Forskarna nämner även att interaktioner med andra kan bidra till språkutveckling. 
Bokläsningen gav barnen möjligheter till lärande, dessutom utvecklades ordförrådet 
med hjälp av förskolelärarnas frågor och diskussion. Resultaten av studien visade 
också att barnen lärde sig mer ordförråd under förskolan, när förskoleläraren 
använde sig av sagoböcker och diskuterade om bokens innehåll etc. Resultaten visade 
även på att förskolelärarna ska anpassa undervisningen utifrån barnens 
kunskapsnivåer och belysa flera möjliga vägar genom böcker och diskussion som 
leder till språkutveckling hos barnen. 
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En annan forskning som Arnqvist (1993) har studerat är att barnens fonologiska 
medvetenhet kan utvecklas genom språklekar och andra språkliga övningar. Syftet 
med denna studie var att förnya förskolebarnens minnesstukturer och deras förmåga 
att återberätta. I språkprogrammet deltog förskollärare i två förskolegrupper som 
instruerades att ställa frågor till barnen om innehållet i sagoböcker som barnen själva 
har läst tillexempel vem huvudrollen är, vad hände i sagan och var och när sagan 
utspelades. Sagoböcker som barnen hade läst, bearbetades genom att de spelade 
dockteater och att de dramatiserade sagans innehåll. 
 
Arnqvist genomförde sin studie under en hösttermin och under cirka åtta till tio 
veckor. I studien deltog fyra förskolegrupper med sexåringar och det var cirka 45 
barn sammanlagt. Studien genomfördes genom att barnen blev indelade i två stora 
grupper. En grupp fick utföra berättelseprogrammet (försöksgruppen) och den andra 
gruppen arbetade som en kontrollgrupp. Barnen fick lyssna på en saga och de 
ombeddes att berätta om innehållet i sagan.  
 
Studien som Arnqvist genomförde visade att det är möjligt att förbättra 
förskolebarnens förmåga att återberätta sagor. Det visade att innan 
språkprogrammet startades låg både grupperna nästan lika vad det gäller att 
återberätta, men när programmet avslutades hade försöksgruppen förnyat sin 
förmåga mycket i jämförelse med kontrollgruppen. Studien kom fram till att 
förskolebarn som var duktiga på att återberätta sagor, hade bra poäng på 
läsförståelseprovet. Resultatet visade att det är möjligt att förbättra skolbarns 
läsförståelse genom att man i förskolan stimulerar återberättande av sagor. Det är 
även möjligt att förbättra förskolebarnens förmåga att återberätta innehållet i sagor 
och berättelse.  
 
3. Metod  
I nedanstående avsnitt kommer vi presentera: forskningsstrategi, urval, 
genomförande, datainsamlingsmetod, databearbetning, analysmetod samt estetiska 
ställningstagande.  

3.1. Forskningsstrategi 
Vi utförde både intervjuer och observationer från två olika förskolor, detta för att 
samla in information och få tillräcklig kunskap om vårt arbete. Vi använde oss av 
kvalitativ intervjumetod, detta för att få en djupare förståelse för hur förskolelärarna 
tänker, resonerar och arbetar för att stimulera barns språk. Enligt Stukat (2005) är 
syftet med kvalitativ forskning att beskriva och upptäcka vilka fenomen som en studie 
innehåller. Stukat (2005) ’’den kvalitativa studien kan ge inspiration till en 
kvantifierande som kan ge kan ge generaliserbar information och ge vissa 
intressanta svar som i sin tur följs upp av en kvalitativ undersökning’’ (Stukat, 2005 
s.39). Vi observerade några förskolelärarens arbetssätt, detta för att komplettera våra 
intervjuer vilket gav oss även en verklig syn på hur förskollärarna arbetar med språk i 
verksamheten. Vi spelade in alla våra intervjuer med hjälp av diktafon, vilket vi sedan 
transkriberade och fick ner ordagrant det som hade talats av intervjupersonerna.   

3.2. Datainsamlingsmetod  
Syftet med våra intervjuer är för det första att få mer kunskaper, idéer och tankar 
kring förskolelärarens arbetssätt för språkutveckling. För det andra är att som 
blivande förskolelärare/ lärare lära oss att vara flexibla samt stödja barnen på bästa 
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sätt för att utveckla deras språk. Vi har även använt oss av observationer för att se 
mer och vara det tydligare för oss att samla information och få insikt om studien. Vi 
började intervjun med att först presentera oss och berätta för respondenterna om 
studiens syfte och vad intervjun ska användas till. Vi hade även gjort i ordning all 
material som vi använde oss av under intervjuerna såsom diktafon, intervjufrågor, 
papper och penna, vilket detta leder till ett trivsamt intervjutillfälle. Dessutom visade 
vi hänsyn för det respondenterna berättade, detta gjorde vi genom att vara lyhörda, 
uppmärksamma och respondenterna fick möjlighet att utveckla sina synpunkter.  

Vid intervjun använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och 
följdfrågor, på detta sätt fick förskollärarna möjlighet att utveckla sina svar.  
Denscombe (2009) tar upp även den semistrukturerade intervju som innebär att den 
intervjuaren har en färdig lista om ämnet samt frågor som skall besvaras av den 
intervjuade. Här är det viktigt att den intervjuare skall vara flexibel och att låta den 
intervjuade tala färdigt om ämnet som intervjuaren tar upp samt utveckla sina tankar 
och synpunkter.  

3.3. Urval 

Vi gjorde fem intervjuer med förskollärare som var i 30-50 årsåldern. Två av 
förskollärarna arbetar med små barn mellan ett till tre års ålder, medan resten av 
förskollärarna arbetade med stora barn fyra till sex år gamla. Alla är utbildade till 
förskollärare och en av dem arbetar som specialpedagog, där hon arbetar med barn 
som har svårigheter med språket. Vi valde att intervjua dessa förskollärarna för att de 
hade olika erfarenheter om studien. Förskollärarna har arbetat ganska länge i sitt 
yrke med 3-20 års arbetslivserfarenheter inom förskoleverksamhet och har därför 
goda kunskaper och erfarenheter om språkutveckling. Förskolelärarnas synpunkter 
om språkutveckling var lärorika för oss, vilket vi även som nybörjare kan ta del av i 
vårt yrke som förskolelärare/lärare i framtiden. Våra intervjuer utspelade sig cirka 
30-35 minuter per intervju. Genomförandet av intervjuerna skedde under 
förskollärarnas arbetstid. 

Enligt Bjorndal (2005) är det viktigt att ha all material som krävs inför 
observationen, detta kan bland annat vara papper och penna. Man skall dessutom 
vara förberedd och fatta ett antal beslut innan man genomför en observation, som 
exempelvis, vilka skall observeras etc. I observation ett deltog åtta barn mellan fyra 
och fem år och en förskolelärare i 35 års åldern. Medan i observation två deltog ett 
barn (Kalle är påhittat) som är fyra år och en förskolelärare i 38 års åldern (Mia är 
påhittat). Observation 2 deltog åtta barn mellan fyra och femår och en förskolelärare i 
38 årsåldern. Barngruppen bestod av både pojkar och flickor, tre flickor och fem 
pojkar.  
 

3.4. Genomförande  
Tillvägagångssättet har varit genom kontakt på telefonsamtal med två förskolor där vi 
berättade om studiens innehåll och syfte. Vi förklarade även att vi ska först göra 
intervjuer och därefter observera förskollärarnas arbetssätt. Vi skickade ett brev till 
föräldrar (se bilaga 1), där vi frågade om deras barn kan delta i observationen som vi 
ska genomföra i verksamheten. Vi berättade även kort om vår studie för att 
föräldrarna skulle få en insikt om vad studien handlar om.  

Vi har genomfört våra intervjuer på en förmiddag i förskolan. För att inte nämna 
förskollärarnas identitet har vi använd oss av påhittat namn (Stina, Mia, Sara, Erika 
och Maria). Intervjuerna genomfördes i ett lugnt rum som respondenterna själva 
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hade valt, detta för att inte bli störda och att de framför allt skulle känna sig trygga. 
Enligt Stukat (2005) skall miljön vara lugn och fridfull under en intervju. Vi har även 
utfört två observationer. Med hjälp av observationerna tittade vi på hur 
förskollärarna arbetar och stimulerar barns språk i verksamheten. 
Observationstillfällena tog ungefär 15-30 minuter.  

 

3.5.  Databearbetning och analysmetod 
När vi utförde våra observationer och intervjuer tog vi tillvara på några stödpunkter 
(se tabell 1 i slutsatser) som stöd för att gå tillväga. När respondenterna intervjuades 
spelade vi in det de berättade, med hjälp av en diktafon. Vi transkriberade först samt 
gick genom våra anteckningar som vi hade gjort under intervjuerna, detta gjorde 
lättare för oss att skriva rent en sammanfattning av intervjuerna. Genom att vi 
lyssnade på våra inspelningar flera gånger, kodade och karakteriserade våra material, 
kunde vi synliggöra likheter och olikheter i intervjuerna samt besvara våra 
frågeställningar.  

3.6. Etiska ställningstaganden 
Under arbetes gång tog vi hänsyn till  vetenskapsrådets fyra forskningsetiska reglerna 
(vetenskapsrådet 2011) när vi skulle genomföra våra intervjuer och observationer. 
Dessa fyra forskningsetiska aspekter är samtyckeskravet som går ut på att respektera 
respondentens åsikter och idéer, ta hänsyn och vara lyhörd för det andra berättar. Ett 
exempel: den som deltar i observation eller intervju får själv bestämma hur lång 
intervjun ska vara och dessutom bestämma över sin medverkan och delaktighet. Med 
informationskravet menas att deltagaren ska få information om innehåll och ämnets 
syfte ska även bli informerade om vad denna intervju eller observation användas till.  
Konfidentialitetskravet handlar om att vara medveten om att vi inte publicerar 
deltagandens personuppgifter, detta för att läsaren inte ska identifiera personen. 
Nyttjandekravet i sin tur betyder att den information vi får av deltagarna ska enbart 
användas för arbetet.  

3.7. Reliabilitet och validitet 
Enligt Stukat (2005) handlar reliabilitet om mätnoggrannhet. Ordet mätning kan 
också utnyttjas för en kvalitativ granskning. Vidare beskriver författaren att det kan 
finnas reliabilitetsbrister i en undersökning, detta kan vara tillexempel ’’feltolkning 
av frågor eller feltolkningar av frågor och svar hos den bedömda och/eller 
bedömaren, yttre störningar under undersökningen, tur och otur i vilka frågor som 
ställs.’’ (Stuka, 2005, s.133). Reliabilitetsbristerna ska upplyftas fram om det 
förekommer. Men däremot hade vi hög reliabilitet i vår undersökning, eftersom vi 
använde oss av både öppna frågor och följdfrågor vilket gjorde att vi undvek 
feltolkningar. Vi och respondenter tolkade frågorna på liknande sätt, vilket gav oss så 
rättsäkra svar som möjligt.  

Validitet handlar om giltighet och tillämpighet, Stukat (2005). Med validitet menas 
att det är ”mer mångtydiga begrepp och brukar anges som hur bra ett 
mätinstrument mäter det man avser att mäta” (Stukat, 2005, s.134). Med detta 
menar författaren om hur pass arbetet är relevant och om våra observationer och 
intervjuer har besvarat på studiens forskningsfrågor. Under intervjun tecknade vi det 
intervjupersonerna sa och även spelade in deras tal. Vi skrev rent det vi kom fram till 
och fick därefter var och en av respondenterna möjlighet till den nedskrivna 
intervjun. Genom detta fick respondenterna möjlighet till att kommentera och lägga 
till om dem hade missat något under intervjuns genomgång. Intervjupersonerna 
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skulle även godkänna den nedskriva intervjun. Sedan ändrade vi det responderarna 
kommenterade, så att det nedskrivna materialet skulle överensstämma med 
respondenternas yttrande. För att besvara våra frågeställningar använde vi oss utav 
öppna frågor och följdfrågor under intervjun. I arbetet använde vi oss utav intervjuer 
och observation, vilket leder till en ökad validitet.   

4. Reslutat 
Vi börjar med att presentera de intervjuer som vi gjorde med Stina, Mia, Erika, Maria 
och Sara. Vi utgick ifrån intervjufrågor (se bilaga 3) och för att tydliggöra resultat har 
vi även använt oss av citat från respondenterna. Vi har delat intervjuresultat i tre 
olika kategorier, detta för att underlätta presentationen. kategorierna handlar om hur 
viktigt språk är för barnen, förskolelärarnas arbetssätt för att stimulera barns 
språkutveckling och förskolelärarnas uppfattningar kring språkutveckling genom 
estetiska redskap. Vi kommer även att presentera två observationer, detta för att få en 
inblick i förskolelärarnas arbetssätt.  

4.1. Intervjuresultat 
4.1.1. Hur viktig är språk för barnen? 

Respondenterna som deltagit i studien framhäver att språk är ett sätt där det sker 
kommunikation och dialog mellan barn eller mellan vuxna och barn i förskolan. 
Förskollärarna nämner även att språk är allt i den vardagliga verksamheten och att 
språk är allt som finns omkring oss och språk är något alla ska ha rätt till. Språket 
utgör även en viktig faktor när det gäller den sociala delen.  

"Språket är en viktig del i den sociala biten och om man inte har 
språket kan man möta svårigheter att bli förstådda. Språket finns med 
oss hela tiden och i dom aktivteter vi genomför i verksamheten och med 
barnen.” Stina 

"Barnen får träna på språket genom att få tillgång till flera språkliga 
aktiviteter till exempel språklekar.” Mia 

"Språk är ett sätt att förmedla våra känslor, upplevelser, tankar, 
dessutom förmedla något till någon. Vi använder språket för att bli 
förstådda och förmedla budskap.’’ Sara 

En av respondenterna påpekar att språket inte enbart är det verbala språket, utan det 
kan också vara ickeverbala som innefattar kroppsspråket.  Språk är brett, vi 
kommunicerar hela tiden medvetet och omedvetet.  

 "Språk är inte bara tal- och skriftspråket, utan den kan även 
 vara verbal och ickeverbala till exempel kroppspåk, teckenspråk" 
 Erika 

”Det är viktigt att se barnen när de uttrycker sig. Lyhördhet är även 
viktigt för språkutveckling. Att vi som arbetar med barn är lyhörda, så 
att man inte bara ser och bemöter utan också bekräfta och vara 
närvarande med barnen’’ Stina 

4.1.2. På vilket sätt arbetar förskolelärarna för att stimulera barns språkutveckling?  

Alla intervjupersoner berättar att barnens språk kan stimuleras genom att skapa en 
trygg lärande miljö och lärorika aktiviteter som gör att barn kommer till tals, på detta 
sätt skapas många goda tillfällen till språkutveckling. Respondenterna lyfter även 
fram att ställa frågor men också ta sig tid att lyssna på barnet är betydelsefullt, för att 
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genom att lyssna på det barnen berättar, utökar barnens förmåga att samverka och 
vågar mer att komma i kontakt med andra. 

 ''Som pedagog är det viktigt att ställa frågor, visa nyfikenhet, intresse, 
 vara lyhörd och bekräfta och tro på det barnen säger'' Maria 

"Att vara lyhörd och erbjuda barnen olika inlärningsmaterial, och det 
viktigaste är att tro på barnens erfarenheter och kunskaper dessutom 
ta vara på barnens idéer och fantasier." Mia 

’’Barnen kan uttrycka sig genom former, bilder och sagor och när 
barnen inte kan uttrycka sina frågor och funderingar, är det viktigt för 
oss att ta reda på de på annat sätt, detta kan vara exempelvis genom 
observationer’’ Erika 

Tre av respondenterna menar att de arbetar hårt med att stimulera barnens språk, 
det gör de genom att samtala med barnen och även vara lyhörda för det barnen 
berättar. De erbjuder också barnen ett rikt ordförråd och ger barnen möjlighet att 
lyfta fram sina tankar som blir utgångspunkt för diskussionen. 

 "Redan i förskoleåldern kan pedagogen erbjuda barnen ett rikt 
 ordförråd, detta kan han/hon göra genom att samtala och reflektera 
 om saker och ting som barnen ser eller är intresserat av". Sara 

"För att utveckla barnens språk är det viktigt för oss att prata mycket 
med barnen och vara tydliga och upprepa hela tiden. Vi upprepar 
mycket för att barnen ska känna igen språket och språkmelodi” Maria 

Några av respondenterna arbetar mycket med barnens språk, detta gör de vid 
matbordet och samlingar. Där brukar de diskutera om vad barnen har gjort på gården 
när de var ute, vad de har gjort i helgen eller om barnet har gjort något specialt. 

"Vid den pedagogiska måltiden lär barnen sig turtagning, samspela 
bearbeta sina tankar och upplevelser’’ Stina  

"Vi använder oss utav både morgonsamlingar och lunchsamlingar, för 
att där får barnen träna verkligen på språk" Erika 

Några av respondenterna uppger också att ett annat sätt att arbeta med barnens 
språkstimulering är att de ska få möjlighet till den moderna tekniken, där dator ska 
vara som ett verktyg för utvecklingen. När barnen får möjlighet att använda sig av IT 
såsom dator och iPad, tränar de på ljudspråk och hur ordet uttalas.  

’’Barnen ska få tillgång att använda sig utav samhällets moderna 
teknik så som dator och Ipad. De kan köra datorspel eller ladda ner spel 
på Ipad, där barnen får träna på bokstäver, meningar, färger och 
siffror, allt detta har med språket och göra", Mia 

’’Användning av Ipad gör att språkinlärningen hos barnen blir mer 
lustfylld och intressant, dessutom ökar barnens läs och skrivkunnighet 
med hjälp av språklekar’’, Stina 

Några av informatorerna lyfter fram även att deras arbetssätt är att vara lustfylld och 
arbeta med glädje samt vara glad så att man har lusfyllt lärande i verksamheten. 
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Detta för att barnen ska känna sig trygga och ta del av dess attityd. På detta sätt 
skapar man gynnsammare förutsättningar för lärande och det angelägnaste är också 
att vara tydlig, lyhörd och tillgänglig. Man ska även vara nyfiken, ställa frågor samt 
visa intresse när barnen berättar.  

”Vi arbetar med glädje och finns till hands för att barnen ska känna sig 
trygga i verksamheten. Vi uppmuntras, uppmärksammas och, 
upprepar saker hela tiden vägleder och skapar olika lustfyllda 
aktiviteter som främjar barnens språkutveckling’’ Maria 

4.1.3. Hur använder förskollärarna estetiska hjälpmedel som bidrar till 
språkutveckling hos förskolebarn?  

Alla respondenter använder sig av olika estetiska redskap. Med estetiska redskap 
menar respondenterna sagor, färger, handdockor, lek, skrivböcker, bild, ateljé, 
former, lera och deg. Genom dessa estetiska verktyg får barnen flera möjligheter att 
träna på att använda språket och kunna kommunicera med varandra, samspela samt 
utbyta tankar med varandra. Estetiska redskap möjliggör för barnen att använda 
språket på många olika sätt. 

"Estetiska redskap spelar en stor roll för barnens språkutveckling, för 
att detta hjälper barnen att kommunicera och uttrycka sig på olika 
sätt". Stina 

"För oss pedagoger är det viktigt att arbeta med olika uttrycksformer 
för att det bidrar till en ökad förståelse och detta gör att språket och 
dess betydelse blir mer tydligt". Erika 

"Vi använder olika inlärningsmetoder som handlar om musik, drama, 
bild och lek, detta för att stimulera barnens språk. Barn uttrycker sig 
på olika sätt och de behöver en chans för att uttrycka sig och känna sig 
trygga". Sara 

Informatörerna informerar också om att lek är ett verktyg för barnens språklärande. I 
leken får barnen prova, använda språket och fantasin. Barnen får även uppleva olika 
känslor och hamnar i olika situationer. I leken får barnen till och med öva på det 
sociala spelet, samspel och samarbeta med andra individer. 

 "Leken har stor betydelse för barnens lärande. Barnen utgår ifrån sina 
 erfarenheter när de leker. I leken så är det barnen som styr allting och 
 där finns ju goda chanser till språkutveckling’’. Mia 

"Med hjälp av leken lär sig barnen att ta hänsyn till varandra, 
turtagning samt lyssna på varandra. Barnen använder språket 
jättemycket när de leker, även om barnen talar flera språk så är det en 
utveckling för dem". Maria 

"Lek är barnens viktigaste uttryckssätt för att genom leken övar barnen 
på den sociala biten och även få relationer till varandra. När barn leker 
bearbetar dom sina egna upplevelser". Erika 

Några av respondenterna framhäver dessutom att sagor och högläsning har stor 
betydelse för barnets lärande och språkutveckling. Med hjälp av sagor får barnen 
höra hur ordet låter. Barnen får dessutom stöd att berätta själva med hjälp av 
sagobilder. Genom sagoberättande får barnen möjlighet att utveckla fantasi samt 
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utöka deras ordförråd och barnens språkliga begrepp utvecklas. Under sagostunder 
får barnen träna på olika begrepp såsom ”på” ”i” ”under” och ”över” de får även 
möjlighet till empati samt deras kreativitet stimuleras.  

"Sagor i sig är ju väldigt bra, med hjälp av sagor lär sig barnen att 
stimulera fantasin. Vid sagostunder skapar vi intresseväckande 
situationer, för att fånga barnens uppmärksamhet, detta gör vi genom 
att ställa frågor om sagans innehåll och  samtidigt lyssnar vi 
och ger barnen tid för att svara". Sara 

 "Melodin och bilder är grunden när man läser för barnen, eftersom 
 det förstärker det verbala språket". Stina 

 "Barnen blir mer delaktiga när de får möjlighet att diskutera kring det 
 dem har läst, barnen lever sig in i sagans situationer". Erika 

Några av intervjupersonerna betonar att rim och ramsor och andra språklekar är 
även centrala för barnen, eftersom det förstärker barnens språkliga medvetenhet. En 
av respondenterna nämner att rim och ramsor inte används lika mycket som sagor, 
men att de använder rim och ramsor i sånger. Däremot betonar en annan respondent 
att rim och ramsor är oerhört viktiga och bidrar till språkstimulering hos barnen. 

’’Barnen tycker att det är roligt att leka med språket och använda 
språklekar. De tycker om att använda sig av rim och ramsor för att 
leka med orden och se hur orden låter’’, Maria 

"I sagor kan man plocka upp några ord och samtidigt hitta på nya ord 
som man rimmar med. Eftersom genom rim och ramsor kan barnen 
leka med ord, testar samt ger orden ny betydelse. Barnen får även 
möjlighet att undersöka och leka med ljud/bokstäver". Mia 

Tre av förskollärarna medger att genom skapande "bild" får barnen möjlighet att 
diskutera och reflektera kring sina egna teckningar med både vuxna och kamrater, 
vilket gynnar barns språkutveckling. Sagoböcker med bilder hjälper barnen att 
förstärka sagans innehåll och dessutom skapas en lustfylld och intressant sagostund.  

"En gång i veckan har vi reflektion med barnen, där vi visar bilder som 
barnen får välja. Barnen får sedan berätta vad de ser på bilderna, här 
får de språkstöd med hjälp av frågor. Därefter hänger vi 
reflektionsbilderna på väggen så att barnen kan se dem och komma 
ihåg det de har gjort och berättat". Erika 

"Vi arbetar mycket med bilder utifrån ett tydliggörande sätt, man kan 
samtala med barnen om bilder, en bild kan säga mer än tusen ord".  
Maria 

4.2. Observationsresultat 
4.2.1. Observation 1   

I det första observationstillfället presenterar vi hur förskolläraren Stina arbetar med 
barnens språkstimulering. I observationen använder förskolläraren sig av olika 
inlärningsmetoder, vilket ökar möjligheten hos barnen att utvecklas på flera olika 
sätt.  Inlärningsmetoder som förskoleläraren använder sig av är flanosagor, sånger 
och rim och ramsor. 
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I observation 1 arbetade förskolläraren med barnens språkutveckling på flera olika 
sätt. Barnen fick sätta sig i en ring på samlingsmattan och lyssna på en flanosaga, där 
pedagogen tog fram en tavla, bilder och sagotext. Förskolläraren satte sig bredvid 
tavlan som var synlig för hela barngruppen. När förskolläraren berättade sagan, satte 
hon fast bilderna på tavlan som var anpassande till sagans innehåll, detta för att 
stödja, tydliggöra och skapa en intressant situation för de barn som hade svårt med 
att sitta still och lyssna. När förskollärare berättade klart sagan, ställde hon 
följdfrågor till barnen som exempelvis ”vad hände i sagan?”, ”vad som var mest 
intressant?" När diskussionen tog slut tog förskolläraren fram en bok som heter 
språkord och språklekar. I boken fanns ramsor som barnen sjöng tillsammans med 
förskolläraren. Sedan fick vart och en av barnen plocka ut ett eller flera ord från 
ramsan som de gav orden ny betydelse. Barnen skulle hitta på ett nytt ord som 
rimmar med de ord som de har valt som till exempel polis och spis, mus och hus, 
flicka och docka osv.   

4.2.2. Observation 2 

Under observationstillfälle 2 har vi observerat Kalle som satt vid ett bord tillsammans 
med förskollärare Mia, där Kalle reflekterar över sina egna bilder som förskolläraren 
hade tagit från Ipad. Kalle fick reflektera och samtala över tre olika bilder, vilket är ett 
sätt för förskolläraren att få en klarhet svar på var barnet befinner sig i 
språkutvecklingen. I observationen använde förskolläraren sig av öppna och 
följdfrågor, vilket ledde till en dialog mellan dem.  

Mia började med att ta fram bilder från Ipad och visade dem till Kalle. Sedan fick 
Kalle välja ut tre olika bilder som han ville samtala och reflektera om. Kalle fick 
berätta om vad han hade gjort i bilderna. Kalle berättar att han målade på pappret 
och hade sugrör och en pensel (bild 1). Förskolläraren bekräftade det Kalle berättade 
och frågade vad det var han målade. Kalle berättade att han målade dinosaurie, sedan 
nickade han och fnissade. Strax efter blev Kalle tyst och förskolläraren tog fram (bild 
2) och visade för Kalle, ”vad gör du här”? frågade förskolläraren. Kalle tog en stund 
tills han svarade ”jag målade och blåser också med färger och bubblar”. Kalle fortsatte 
”jag blåser med en sugrör och det blir skum”. 

Kalle tog fram (bild 3) och började berätta att han blandade ihop färger. ”Vilka färger 
blandar du och vad blir det för färg?”, frågade förskolläraren. Kalle tittade på bilden 
och sade ”jag blandar orange och rosa och det blir lilla och jag ritar med penseln och 
färger” Förskolläraren uppmuntrar Kalle och uppmärksammar genom att svara med 
”vad bra att du kommer ihåg det Kalle”. Vidare fortsatte förskollärare med att ”det 
var så spännande att lyssna på dig, du är så duktig när du berättar om dina bilder” 
sedan lyfte hon upp sin tumme. 

Kalle valde den tredje bilden för att han insåg att den var viktig och intressant att 
berätta om. Han tycker att det är roligt att använda sig av olika färger och blanda ihop 
dem för att få en annan färg. Här får Kalle möjligheten att använda sig av estetiska 
och uttrycka sig genom bilder, färger och delta i diskussion med förskoleläraren Mia.  

5. Resultat analys och diskussion 
5.1. Språk kommunikation 
Något som alla intervjupersoner och Wedin (2011) har gemensamt är att språk inte är 
enbart det talade eller skriftspråket, utan den är både verbalt och ickeverbalt språk. 
Det verbala språket, enligt Wedin är individens språk med grammatik och ord. 
Medan det ickeverbala språket är människans kroppsspråk. Enligt respondenterna är 
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språk även ett sätt att uttrycka sig på. I både observationerna märker vi att både 
vuxna och barn utvecklar kommunikationen genom olika former. Samtidigt 
framhävder Svensson (2009) att språk är ett hjälpmedel för oss människor att 
komma i kontakt med andra individer. Med detta menar författaren att språket är 
viktigt för individens hela utveckling. Vilket även Gibbons (2009) anser att språket 
finns i nästan allt vi gör. Språk är en del av vår sociala funktion och dessutom är en 
grundläggande faktor i den kognitiva utveckling, då detta berör vårt tänkande.  

5.2. Estetikens möjligheter i förskolan 
Intervjupersonerna har även som mål att i de estetiska verktygen såsom rim och 
ramsor nå en språkutveckling. Detta då barn med hjälp av olika aktiviteter kan delta i 
olika diskussioner vilket utvecklar deras språkförmåga. Genom estetiska redskap får 
barnen uttrycka sig på olika sätt till exempel inom leken får barnen öva sitt samspel i 
interaktion med sina kamrater, men även i fantasin får barnen prova på att använda 
sitt språk på olika sätt. Detta kan man som pedagog höra när barnen leker affär, 
mamma, pappa och barn osv. Respondenterna tar även upp lekens betydelse i 
språkutveckling, då det är i leken som barnen får utmana sitt språk till olika 
situationer. Barnen får även kommunicera och uttrycka sig så att kamraterna förstår 
deras budskap. Lillymer (2002) poängterar att med hjälp av leken lär sig barnen en 
mängd saker och får erfarenheter genom kommunikation med andra. 

Alla intervjupersoner kommer till insikt om att vid sagor och högläsning får barnen 
stimulans av ordförråd och meningsbyggnaden. Samtliga intervjupersonerna uppgav 
att högläsning främjar barnens språkutveckling. Vilket även Svensson (2005) hävder 
att genom högläsning stimulerar barnens fantasi, barnens nyfikenhet ökar och får 
därmed intresse för böcker. Med hjälp av sagoläsning utvecklas även barnens 
läskunnighet som forskarna hade uppvisat. Respondenterna bekräftar också att 
sagoläsningen ger barnen en förståelse för hur språket fungerar. Dessutom hjälper 
högläsning barnen att utöka deras ordförråd med. I en av observationerna insåg vi 
även att förskolläraren arbetade med sagor och speciellt flanosagor som är populära 
för barnen. Vid flanosagorna fick de höra en saga och se det visuellt genom att bilder 
sätts upp på väggen/tavlan. Genom sagor fick barnen dessutom åhöra hur ordet 
uttalas och hur språket är uppbyggt. Förskollärarna använde sig även av ritsagor som 
var påhittade sagor, dessa sagor har själva förskollärarna kommit på. Samtidigt 
påpekar Svensson (2005) att genom ritsagor väcks barnens intresse för läsning, 
dessutom är både flanosagor och ritsagor ett trivsamt och lustfyllt för barnen. 

Respondenterna poängterar att vid rim och ramsor får barnen höra vilka ord som 
liknar och rimmar på varandra. Det man kan säga att rim och ramsor är en 
förberedelse till skriftspråket, där barnen med hjälp av rim kan komma på hur ord 
stavas. I observationstillfälle 1 insåg vi även att förskolläraren arbetade med rim och 
ramsor för att ge barnen möjlighet att träna och öva munmotoriken. Lindö (2009) 
påpekar att barnen tycker att det är roligt att rimma och dessutom öppnas barnens 
öron för språkets poetiska kraft. Genom rim och ramsor får barnen möjlighet att höra 
språkljuden och barnen tränar på ord och meningar. Samtidigt skriver Svensson 
(2005)  ”vid lek med rim och ramsor så behöver rimmen inte blir riktiga ord. Det är 
bara roligt om det blir tokigt” (Svensson, 2005, s.63). Barnen behöver inte begripa 
varje ord utan det är viktigt att låta dem istället njuta av det roliga i att leka med och 
smaka på språket. 

Samtliga intervjupersoner framhäver att barn kan kommunicera med skapande 
"bild". Pedagogernas arbetssätt är att erbjuda barnen olika material för att de skall 
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kunna kommunicera och utveckla sitt språk. Detta kan vara exempelvis som 
respondenterna nämner att låta barnen sitta och måla. De menar att skapande bild är 
också uttrycksform som är viktig för språkutvecklingen. I observationstillfälle 2 la vi 
märke till att Kalle deltog i dialog genom bilder som han valde. Bilderna förstärker 
det verbala språket hos Kalle. Genom bilderna blir det lättare att kommunicera, 
samtala och bearbeta olika känslor och upplevelser. Samtidigt påpekar Hallgren och 
Fallgren (2010) att ’’I nära samspel med ordet är bilden en värdefull del av vårt 
språk” (Fallgren, 2010, s.11). För att arbeta med skapande verksamhet krävs det att 
förskollärarna är nyfikna, intresserad och visar engagemang. 

När vi observerade hur förskoleläraren arbetar för att stimulera och resonera kring 
barnens språkutveckling, såg vi att pedagogen använde sig av olika material, för att 
väcka barnens nyfikenhet och intresse och göra dem uppmärksamma på ämnets 
innehåll. I tabellen 1 nedan beskriver vi vad vi såg i observationerna och även varför 
vi använde oss av denna tabell som stöd. Stukat (2011) beskriver att man kan 
använda sig utav tabellen för att presentera det man har kommit fram till och 
sammanfatta det i en tabell.  

Tabell 1.  

Stödpunkter vid besök på 
förskolan 

Utvecklingsområde Referenser 

På vilket sätt stimulerar och 
utvecklar barns språk? Hur 
syns det i barngruppen? 
 
 
  

I barngruppen ansåg vi att de 
lekar olika lekar så som lego, 
pyssel, kortspel mm. När 
barnen leker får de möjlighet 
till samtal, samspel, 
kommunikation, tränar på 
den sociala delen. Allt detta 
leder till ett stimulerande 
språkutveckling hos 
barngruppen. Barnen får även 
möjlighet till att utforska 
omvärlden samt upptäcka och 
göra saker själva. 

Piaget (2004, s. 25) ”Barn bör 
experimentera själva… för att 
förstå, måste de konstruera 
sin förståelse, de måste 
återupptäcka kunskapen. 
Varje gång vi undervisar ett 
barn, fråntar vi barnet 
möjligheten till att själva 
upptäcka”  

Användning av estetiska 
redskap i barngrupp 

Barngruppen använder sig 
utav olika estetiska 
uttrycksformer. Med hjälp av 
estetiska redskap får barnen 
möjligheter att använda 
språket på olika sätt. 

”Ge barn möjlighet att 
utveckla sin förmåga att 
kommunicera, dokumentera 
och  
förmedla upplevelser, 
erfarenheter, idéer och 
tankegångar med hjälp av 
ord, konkret  
material och bild samt 
estetiska och andra 
uttrycksformer”(skolverket, 
Lpfö98/10, s. 11).  
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Hur syns det i barngrupp att 
barn blir stimulerande utifrån 
sina förutsättningar och 
intresse? 

Vid morgonsamlingar får 
barnen möjlighet att välja 
varsin sång som dem vill 
sjunga, välja ett spel eller leka 
så att alla i gruppen blir 
deltagande. 

”Varje barn ska ges möjlighet 
att bilda sig egna 
uppfattningar och göra val 
utifrån de egna 
förutsättningarna. 
Delaktighet och tilltro till den 
egna förmågan ska på så vis 
grundläggas och växa! 
(skolverket, Lpfö/2010, s 5). 

Hur kommunicerar barn och 
samtalar med varandra. 
 

Barnen lekar olika lekar som 
till exempel mamma, pappa 
och barn. Barnen får 
möjlighet att träna och öva på 
ord och meningar, samt 
kommunicerar med varandra. 
I leken vill barnen precis vara 
och styra och de utgår ifrån 
sina erfarenheter och egna 
upplevelser. Barnen får även 
följa bestämma regler som de 
kommer överens om, vilket 
leder till språkutveckling hos 
barnen. 

”Leken är barnets livsform, 
för att genom lek upptäcker 
och prövar barnen nya 
samband i tillvaron, leken är 
som en källa till glädjefull 
kunskap. Leken ger därför 
unika möjligheter att träna på 
det som är svårt” (Eriksen H., 
2004). ”I lekens och det 
lustfyllda lärandets olika 
former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation” 
(skolverket, lpfö98/10, s.6) 
 

 

6. Diskussion 
I diskussionsdelen kommer vi att diskutera förskollärarnas syn på barns 
språkutveckling. Vi kommer även att reflektera kring användning av estetiska 
redskap i förskolan som är vårt syfte. Våra forskningsfrågor går ut på att undersöka 
hur viktigt språket är, enligt förskolelärarna samt på vilket sätt estetiska hjälpmedel 
kan hjälpa barnen att stimulera språket. Dessutom kommer vi att diskutera vår 
metod, resultat, analys samt slutsats. 

6.1. Metoddiskussion 
Den huvudsakliga fördelen med vår studie var att det inte förekom svårigheter, 
eftersom vi bokade tid för intervjuer under VFU- perioden (VFU = 
Verksamhetsförlagda utbildning). 

Två förskolelärare som vi intervjuade var från samma förskola och de andra tre var 
från annan förskola. Vi var flexibla när det gäller vårt ämne och vi lät respondenterna 
utveckla sina synpunkter med hjälp av semistrukturerade intervju. Vid 
seminstrukturerade intervjuer fick respondenterna följfrågor, där de utvecklade sina 
idéer och tankar om barnens språkutveckling. Respondenterna visade sitt intresse, 
engagemang och koncentrerade sig vid intervjutillfällen, vilket underlättade vårt 
resultat. Vi är tacksamma, eftersom de gjorde vår examen möjlig med hjälp av deras 
intervjuer och observationer som vi gjorde. ’’Att använda någon form av observation 
brukar vara lämpligast när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte 
bara vad de säger att de gör” (Stukat, 2005, s 55). Informanterna kan medvetet av 
någon anledning tala osanning, då kan observationen vara behövligast på vad 
förskolelärarna egentligen gör. Det vi kom fram till med intervjuer stämde bra med 
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de observationer som vi åstadkom.   

6.2. Resultatdiskussion 
Respondenterna är medvetna om lekens betydelse för barnens språkutveckling. 
Barnen brukar genom leken bearbeta, samspela och dela ut sina upplevelser med 
varandra och det viktigaste är att de kommunicerar med varandra, vilket hjälper dem 
att utveckla sitt språk. Lillemyr (2002) poängterar också att barnens lek är ett centalt 
område för deras lärande. Genom lek socialiserar barnen sig med varandra och den 
är en arena för kommunikation. Resultatet visar också att respondenterna lägger stor 
vikt på att barn är olika och lär sig därmed på olika sätt. De har insikt om hur 
språkutvecklingen sker mellan barn. Att prata i vardagen med barn och att benämna 
saker på rätt sätt. ’’Det är i dialog med andra som barnen utvecklar sitt språk och 
sina tankar.’’ (Lindö, 2009, s.268). Vilket även Gjems (2011) beskriver att med hjälp 
av dialog får barnen delta i olika aktiviteter och där mediterar språket kunskap. 
Författaren berättar vidare att samtal är i högsta grad viktigt i barns lärandeprocess, 
eftersom samtal är grunden för att lära sig ett språk. Både respondenter och Gjems 
(2011) bekräftar att barnens språk utvecklas när de deltar i samtal med andra och de 
anskaffar sig tankar och idéer som finns i omgivningen. 

Respondenterna betonar att det är betydelsefullt att se, vara närvarande, uppmuntra 
och bekräfta det barnen säger och gör, detta ger en förutsättning för ett rikt och 
positivt språk. Vilket även Lindö (2009) framhäver att pedagogen ska vara 
engagerade, se alla, finnas till hands och uppmuntrar barnen, detta för att förklara 
och rätta till. Respondenterna talar också om att språk inte bara uttrycks verbalt, 
utan även genom kroppsspråk. Lindö (2009) betonar också att småbarnen uttrycker 
sig inte enbart verbalt, utan använder sig mycket av kroppsspråket, och som pedagog 
är det betydelsefullt att förstå vad de vill uttrycka. Något som alla intervjupersoner 
har gemensamt är att man som pedagog skall visa både med händer, kroppen och 
bilder för att förstärka barnens språk.   

I resultatet framkommer dessutom vikten av att ha sagor och högläsning med barnen. 
Högläsningen spelar en stor roll för barnens språkutveckling, eftersom högläsningen 
för barn ger viktiga effekter för deras språkutveckling. Med hjälp av sagor och samtal 
får barnen större ordkunskap. Vid högläsningen får barnen lära sig ljud - fenomen - i 
ord, på detta sätt får barnen möjligheter att lära sig läsa, framhäver Dominkovic, 
Eriksson och Fellenius (2006). Vi poängterar också att sagotillfällen är grunden för 
barnens lärande, eftersom barnen lär sig nya ordförråd samt ser hur språket är 
uppbyggd. Vi betonar att förskollärarnas förhållningssätt här därför är oerhört 
nödvändigt, eftersom en del barn inte är intresserade av att ha sagoläsning. Dock är 
det betydelsefullt att bjuda in barnen och väcka deras nyfikenhet. Detta kan 
förskollärarna göra genom att erbjuda sagoböcker med bilder samt utgå utifrån 
barnens nivå, på detta sätt fångar man barnens intresse. 
 
Respondenterna inser också vikten av att sagoböcker med bilder hjälper barnen att 
stimulera deras inlärning och har en positiv effekt på språkutveckling. Vilket 
Dominkovic m.fl. (2006) nämner också att ''bilderna stimulerar alltså barns 
språkinlärning via representationer som senare kommer att ersättas av det skrivna 
språket'' (Dominkovic m.fl., 2006, s.46). Med detta menar författarna att med hjälp 
av bilder kan vuxna föra in nya ord samt stödja barnen att vidga sin 
begreppsförståelse. Både respondenterna och referenserna poängterar vikten av 
bildens betydelse för högläsning, bilder kan fungera som en ingång till dialog och 
samtal och på detta sätt lär sig barnen nya ordförråd. Pramling, Asplund Carlsson och 
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Klerfelt (1993) nämner också att böcker och berättelser spelar en stor roll för barnens 
språk och språkutveckling. Genom böcker får barnen dessutom en förståelse för 
andras sociala och kulturella miljö. Berättelser hjälper barnen att utveckla sitt språk 
samt andra uttrycksmedel.  

Vi framhåller också att barnen får möjlighet att komma till tals och kan dela sina 
upplevelser med hjälp av sagobilder. Därför är det av stor vikt att vuxna bör bemöta 
barnens frågor och vara lyhörd för det barnen vill förmedla. Förskollärarna skall 
stödja och underlätta för barnen, detta gör de genom att välja sagoberättelser där 
barnen kan känna igen sig och kunna förmedla sina kunskaper. ''Språket stimulerar 
begreppsbildningen och känsloutvecklingen, fungerar som redskap för bearbetning 
av upplevelser och som kommunikationsmedel.'' beskriver Pramling, Asplund 
Carlsson och Klerfelt (1993, s.29). Vi upplyser om också att barnen är olika och lär sig 
på olika sätt, därför är det betydelsefullt att förskolelärarna stödjer barnen och ger de 
olika tillfällen att öva sig att delta i samtal med andra i sin omgivning. Vissa barn 
möter språkliga svårigheter, detta kan exempelvis vara att de inte kan tala bra språk. 
När vi kom till Sverige då var vi ungdomar och fick lära oss nytt språk. Visst mötte vi 
på svårigheter dels för att vi var flerspråkliga, vilket gjorde att vårt språk utvecklades 
senare. Men med hjälp av pedagogerna fick vi lära oss på olika sätt. De varierade sin 
undervisning och skapade en trygg och lärande miljö som stimulerade språket. Vi 
kommer även ihåg att pedagogerna använde sig utav olika material såsom bilder och 
lättläsa böcker mm. De uppmuntrade oss att tala och vi fick tillfällen att delta i olika 
diskussioner samt lyssna på andra individer. Och här står vi idag, därför tror vi på 
denna metod och kommer att tillämpa det även på våra framtida barn och elever.  

I både observationstillfälle, intervjuer och referenser framkommer vikten av att med 
hjälp av språket kan man uttrycka på många olika sätt och med olika uttrycksformer, 
såsom drama, musik, sång, sagor osv. Respondenterna insåg att barnen utvecklar 
språket genom skapande. Vi poängterar också till exempel när barnen sitter med en 
eller flera barn runt bordet och ritar en bild, då diskuterar de och reflekterar över vad 
varje barn ritar. Här är språket viktig, eftersom barnen frågar varandra vad de har 
målat och pratar även om färger etc. På detta sätt sker en dialog mellan barnen. 
Vilket vi även lägger tonvikt på att språk är ett sätt att kommunicera, där barnen får 
möjlighet att samspela och socialiseras med varandra. Genom språket får vi lösa olika 
konflikter, diskutera med andra, analysera och dra slutsatser. Vi håller också med 
referenserna och respondenterna ovan att barnen får möjlighet att uttrycka sig på 
olika sätt, bearbetar olika känslor och utbyter tankar. Vilket leder till att barnen lär 
sig att kommunicera med varandra och delta i dialog.  

6.3. Slutsatser 
Våra slutsatser är att barn lär sig när de leker, kommunicerar och använder sig av 
olika uttrycksformer. För att det är i estetiska redskap som barnen får använda sina 
kunskaper, bearbetar sin fantasi och tankar. Estetiska redskap är en utgångspunkt för 
barnen, eftersom de leder till kommunikation och samspel med andra.  

Genom våra intervjuer kom vi fram till att samtliga förskollärarna var överens om att 
barnen lär sig mer när de är i mindre grupper, då barnen får mer möjlighet att 
samtala och diskutera kring ett ämne. Det är viktigt att barnen får den tiden de 
behöver, detta då barn är olika och lär sig på olika sätt. Genom olika estetiska 
hjälpmedel kan barnens språk utvecklas vidare, eftersom när barnen använder sig av 
tillexempel lek, rim och ramsor, sagor och högläsning kan barnen bearbeta och 
uttrycka sig på olika sätt.  
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6.4. Nya forskningsfrågor 
Under varje VFU- period (VFU = Verksamhetsförlagda utbildning) har vi mött barn 
som har svårigheter med språket särskild de barn som är flerspråkiga. Som blivande 
förskolelärare kommer vi varje dag möta nya barn från olika kultur och bakgrund 
som behöver lära och utveckla sitt svenska språk. Lpfö 98/10 beskriver att det är 
viktigt att som vuxna utveckla barns kulturella identitet och ge de möjligheter att 
samspela och kommunicera på sitt modersmål som på svenska. Därför har vi som nya 
forskningsfrågor fått för oss att ta reda på hur förskollärarna kan stimulera 
flerspråkiga barns språkutveckling och på vilket sätt estetiska redskap kan bidra till 
språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.   

6.5. Pedagogisk relevans 
Genom intervjuerna har vi kommit fram att förskollärarna stimulerar barnens språk 
och språkutveckling genom olika estetiska redskap, vilket är av hög relevans för 
förskolearbete inser vi. Alla intervjupersoner var överens om att vara lyhörd, visa 
intresse, upprepa och visa engagemang för det barnen berättar, dessutom bekräfta 
det barnen säger och gör. Den forskning som vi har nämnt ovan i vår studie och 
förskollärarnas arbetssätt samt användning av olika uttrycksformer ger oss en djup 
uppfattning om hur vi som blivande förskollärare ska arbeta för att stimulera, stärka 
och ge en ökad förståelse för barnens språkutveckling. Att ta tillvara på barns intresse 
och engagemang är väldigt viktigt inom förskoleverksamhet. Den här studien kan 
både pedagoger i förskolan och skolan ha fördel av i det undervisande arbete. 
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Bilagor  

 

   Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej alla föräldrar! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola Eskilstuna Västerås. Vi läser på 
lärarprogrammet och det är vår sista termin. Vi håller på att skriva vårt C-uppsats på 
avancerade nivå. Syftet med studien är hur förskollärarnas arbetar och resonerar för 
att stimulera barns språkutveckling utifrån estetiska redskap i förskoleverksamheten. 

Vi kommer att genomföra några intervjuer med förskollärarna och även observera 
barngrupper. Vi önskar om att era barn kan delta i observationer, där vi ska ta hänsyn 
till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid både observationerna och 
intervjuerna. Med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer menas att den som 
deltar i observationen eller intervjun är friviligt och ingen personlighet eller identitet 
ska benämnas. Den informationen som vi får av era barn ska enbart användas till vårt 
studie. 

Vi ska bli tacksamma och glada om ni godkänner och uppmärksammar att era barn 
får delta. 

Har ni några funderingar eller undrar om något som är oklart kan ni gärna kontakta 
oss via mobil eller mejl  

 

Rita Anton 073-*********  ran11002@student.mdh.se 

Lekaa Samir Poles 076-***********  lsr10001@student.mdh.se 
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Bornholmsmodellen     Bilaga 2 

 

 

 
Denna bild är hämtat den 2014-04-29, kl: 14:45, från:  
http://www.bornholmsmodellen.se/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=106&Itemid=53 
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Intervju frågor    Bilaga 3 

 

 
1. Hur viktigt är språk för barnen? 
2. På vilket sätt arbetar du för att stimulera barns språkutveckling?  
3. Hur använder du estetiska hjälpmedel att bidra till språkutveckling hos 

förskolebarn?  
4. Vilken betydelse har lek för barnens språk? 
5. Är sagor och högläsning ett hjälpmedel för att utveckla språket hos barnen, 

varför/varför inte? 
6. Rim och ramsor! på vilket sätt bidrar de till språkutveckling hos barnen? 
7. Vilka svårigheter möter barnen med språket? 
8. På vilket sätt kan skapande "bild" bidra till språkutveckling? 
9. Hur kan du främja och stimulera barns språkutveckling? 

 


