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Denna studie handlar om språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Syftet med 

studien var att undersöka och få kunskap om vad ett språkutvecklande arbetssätt i 

förskolan innebär och vad som kännetecknar detta arbetssätt, samt på vilket sätt 

lek är involverat i detta. Utgångspunkten för studien var det sociokulturella 

perspektivet på lärande och utveckling. Den kvalitativa metoden användes genom 

att material samlades från intervjuer av fem förskollärare.  

 

Resultatet visar att ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan kännetecknas av 

dialog, kommunikation, samlingar, lek, litteratur och Internet användning. Det 

framgår även att barn utvecklar den språkliga förmågan bättre om de blir 

språkstimulerade i förskolan. Dessutom visar resultatet, genom att observera barn 

ser förskolepersonalen vilka av dem som eventuellt behöver hjälp med sin 

språkliga utveckling. Personalen kan då planera anpassade aktiviteter samt stötta 

barnet i den fria leken. 

 

Resultatet har även visat att leken hela tiden är involverad i det språkutvecklande 

arbetssättet. Lekens roll är att motivera barnen till lärande och väcka deras intresse 

för de olika språkutvecklande aktiviteter som genomförs i förskolan. Slutligen kan 

påpekas att förskolan har en viktig roll när det gäller barns språkutveckling. 
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This report concerns language development work in preschool. The purpose of 

this study was to investigate and gain knowledge of the meaning of language 

development approach in preschool and the characteristics of this approach, as 

well as the importance of the children´s play in this matter. In this study, the 

socio-cultural perspective on learning and development was adopted. The 

qualitative method was applied by collecting material from the interviews of five 

preschoolteachers.  

 

The result shows that language development approach is characterised by 

dialogue, communication, gathering, play, literature and the use of Internet. It is 

also clear that children develop the linguistic ability better if they have been 

involved in language stimulation activities in preschool. Another result of hte 

study was that the  deficiency in the progress of a childs languageability can easily 

be observed by the preschoolstaff. The teacher can plan appropriate activities and 

support the children in their playing in order to help them develop their language.  

 

The results also shows that the play is involved all the time in the language 

development approach. The meaning of the play is to motivate children to learn 

and the childs interest in the language development activities carried out in 

preschool. Finally it should be observed that preschoolactivities play an  inportant 

role in childrens language development.  
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Del 1 BAKGRUND 

 

Inledning 

 

Språket är ett av de viktigaste redskapen för all inlärning och bör därför spela en 

stor roll i det pedagogiska arbetet kring barnet. Att utveckla språket är att skaffa 

sig redskap att förstå världen omkring sig. Sterner (2011) menar att språket växer 

ur behovet att berätta. Barn berättar vad de åstadkommit, vad de varit med om och 

vad de blivit glada för.   

 

Tankarna kring ämnet språkutveckling i förskolan väcktes när jag läste kursen 

Svenska/Tal -, skriv- och läs utveckling. I litteraturen som var aktuell till denna 

kurs framgår att förskolans viktigaste uppgift bör vara att barn utvecklar en god 

muntlig språkfärdighet. Det framgår även att de barn som språkstimuleras på 

förskolan klarar läs- och skrivinlärning bättre när de börjar skolan än de som inte 

fått språklig stimulans. Detta har väckt mitt intresse att undersöka och få kunskap 

om språkutvecklande arbetssätt i förskolan.  

 

Jag har använt mig av tidigare och aktuell forskning om ämnet som presenteras i 

arbetet. Min teoretiska utgångspunkt har varit det sociokulturella synsättet på 

lärande och utveckling, vilket innebär att lärande har med relationer att göra, där 

språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocessen. 
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Bakgrund 

 

En majoritet av barn i Sverige går i förskolan när deras föräldrar är på sina 

arbetsplatser. Förskolan ska vara utvecklande för barn (Skolverket, 2010). Ett 

centralt område i förskolans pedagogik är språkutveckling (Sterner och Lundberg, 

2010). 

 

Fridolfsson (2008) menar att under de första åren utvecklas språket som snabbast 

och då är också barn mest mottagliga för språklig stimulans. Språket är grunden 

till människans utveckling både när det gäller kunskapsutveckling och den sociala 

utvecklingen. ”Förskolebarn lär sig många nya ord varje dag - språket sugs upp 

som av en svamp, en naturkraft är i gång. Det är en naturkraft som måste få 

stimulans, styrning och vägledning” (Sterner och Lundberg, 2010: s.4).  

 

Barn med erfarenheter av högläsning, samtal med vuxna och lekar med språket 

under förskoleåren, klarar bättre läs- och skrivinlärning när de börjar skolan 

(Hagtvet, 2006). Språket är människans psykologiska verktyg som gör det möjligt 

att förvärva olika färdigheter samt skapa förutsättningar för lärande och 

problemlösning (Hwang och Nilsson, 2011). Språk är först och främst 

kommunikation och barn lär sig språket genom att kommunicera. Vuxna runt 

barnet bör vara observanta på barnets språkliga förmåga. Brister på en eller flera 

språkliga nivåer kan leda till försenad språkutveckling vilket innebär svårigheter 

att senare tillägna sig skriftspråket och hänga med i skolans undervisning 

(Fridolfsson, 2008).  

 

Av förskolans läroplan (Skolverket, 2010) framgår att kommunikation är en viktig 

del av förskolans uppdrag. Förskolans främsta mål är att främja barns sociala 

utveckling. En grundläggande förutsättning för att barn ska bli sociala är att de 

kan kommunicera och göra sig förstådda med andra barn och vuxna. Det framgår 

även att leken är viktig för barns utveckling och lärande.  
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Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka och få kunskap om vad ett språkutvecklande 

arbetssätt i förskolan innebär och vad som kännetecknar detta arbetssätt, samt på 

vilket sätt leken är involverad i detta språkstimulerande arbetssätt. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka arbetssätt använder förskolelärare för att stimulera språkutveckling? 

På vilket sätt är leken involverad i detta språkstimulerade arbetssätt?  

På vilka sätt organiseras aktiviteterna för att uppmuntra den språkliga 

delaktigheten och utvecklingen? 
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Styrdokument  

 

Under denna rubrik förklaras de strävansmål från Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) som är aktuella för barns språkliga och kommunikativa 

utveckling. Dessutom förklaras vad målen fokuserar på och hur personalen i 

förskolan kan arbeta för att hjälpa barn att utveckla sin språkliga förmåga.  

I augusti 2010 reviderade regeringen förskolans läroplan, Lpfö 98, där lek och det 

lustfyllda lärandet betonas som viktigt för barns utveckling. Verksamheten i 

förskolan ska präglas av ett medvetet bruk av lek för att främja varje barns 

utveckling. ”Leken är central för barns språkliga och kommunikativa lärande” 

(Utbildningsdepartementet, 2010. s.7.). Förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera alla barns språkutveckling. Dessutom ska förskolan uppmuntra barns 

nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Allt arbete i förskolan ska vara 

språkutvecklande. Språkets betydelse för barns välbefinnande, lek, sociala 

samspel och lärande ska lyftas fram (Utbildningsdepartementet, 2010).   

 

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (2010) beskrivs några av de strävansmål som 

är aktuella för språklig och kommunikativ utveckling. Det första strävansmålet 

handlar om att barn bör utveckla ”sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck 

för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” Lpfö 98 (2010: s.12) 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) fokuserar detta mål på att utveckla barns 

förmåga att lyssna. I kommunikativa samspel lär sig barn att lyssna och se andras 

perspektiv, att uttrycka sin mening samt reflektera över sin egen och andras 

förståelse. I förskolan kan barn få möjlighet att uppfatta olika ljud genom att 

exempelvis lyssna på musik och berättande av sagor med olika röstlägen. 

Dessutom ska den vuxne hjälpa barnet att fokusera på vad det hör och att kunna 

tolka detta. Det är även viktigt att den vuxne lyssnar när barnet berättar och ser till 

att alla barn kommer till tals.   

 

Det andra strävansmålet handlar om att utveckla ”nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra” Lpfö 98 (2010: s.12). Detta 

mål fokuserar på att barn ska utveckla förmågan att samtala, berätta och 

återberätta vilket är ett kulturellt redskap som barn får del av genom språket. När 

barn deltar i rutiner som lekar, sånger, rim och ramsor lär de sig språkets olika 

funktioner. Barn på förskolan måste ges tillfälle att själv berätta, återberätta sagor 

och händelser eftersom berättande är viktigt för barnets språkliga och 

kommunikativa utveckling. Utveckling av barnets kommunikativa förmåga beror 
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på omgivningens språkliga kunskaper och vilja att kommunicera med det 

(Utbildningsdepartementet, 2010).   

 

Det tredje målet handlar om att barn i förskolan bör utveckla ”intresse för 

skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” 

Lpfö 98 (2010: s.12) Enligt Utbildningsdepartementet (2010) fokuserar målet på 

att barn i förskolan bör utveckla intresse för skriftspråket på ett lekfullt sätt. 

Vuxna ska uppmärksamma barn på att ljud motsvaras av tecknen samt att tecknen 

bildar ord och orden blir meningar. För skriftspråklig utveckling är det 

grundläggande att barn förstår att deras tankar kan skrivas ner och läsas av dem 

själva och andra. Barn möter tidigt symboler, texter och logotyper på 

förpackningar. I förskolan ska barn ha möjligheter att utveckla förståelse för 

symboler och deras kommunikativa funktion. Barn i förskolan bör uppmuntras till 

flexibla sätt att kombinera tal, agerande, ritande och ljud i relation till 

textskapande. I förskolan behöver barn tillgång till utmanande och varierat 

material med olika funktioner och svårighetsgrad.   

 

Det fjärde strävansmålet handlar om att barn bör utveckla ”intresse för bilder, 

texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om 

dessa” Lpfö 98 (2010: s.12). Målet fokuserar på att det i förskolan bör finnas 

möjligheter att utveckla förmågan att förstå bilders och texters kommunikativa 

budskap, samt olika medier. Förutom böcker har film, spel och användning av 

digitala medier kommit att bli viktiga redskap som hjälper barn att utveckla digital 

kompetens. Med hjälp av böckernas innehåll kan de förflytta sig i tid och rum. 

Bilder i böcker används ofta som utgångspunkt i läsningen. Bläddrandet i olika 

böcker och bilder är viktigt för läsutveckling samt att barn använder olika sätt att 

undersöka och utforska bokens alla möjligheter. När barn granskar boksidor, 

pekar på bilder och texter, läser tyst och högt tillsammans med andra får barnet en 

social erfarenhet. Barn behöver många och regelbundna bokläsningar i förskolan, 

både enskilt och tillsammans med vuxna och andra barn. Möjlighet att samtala om 

innehållet och bilderna, kommentera och höra andras uppfattningar fördjupas 

barnets läsupplevelser (Utbildningsdepartementet, 2010).  
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Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras några exempel på tidigare och aktuell forskning som 

handlar om barns språkutveckling. Bland annat ges Vygotskijs, Piagets och 

Chomskys syn på detta ämne. Dessutom förklaras lekens betydelse för barns 

språkinlärning. Avslutningsvis presenteras några exempel på hur förskolepersonal 

kan arbeta språkutvecklande i förskolan samt en förklaring av den språkliga 

medvetenheten. 

 

 

Barns språkutveckling 

 

Tidigare forskning om språkinlärning visar att den första språkinlärningen äger 

rum före tre års ålder och innebär inlärning av ett eller flera språk. Under 50- talet 

dominerade ett behavioristiskt synsätt, att barn lär sig sitt modersmål genom att 

härma vuxna. Håkansson (1998) menar att barnets språk innehåller systematiska 

avvikelser från vuxet språk. Ett exempel är att alla svenska barn under en period i 

sin utveckling, när de böjer oregelbundna verb på ett regelbundet sätt, säger 

gedde, gådde, sjungde, istället för gav, gick och sjöng. I dag visar forskning att 

barn lär sig ett språk genom att aktivt rekonstruera grammatik och pröva sig fram 

med sina försök tills det liknar ett vuxenspråk. Håkansson (1998) menar även att 

språkinlärningsprocessen är en blandning av medfödda kognitiva strategier och 

interaktion med andra. 

 

Enligt Maltén (1997) menar Vygotskij att språk och tänkande har olika rötter. 

Vygotskij hävdar att det endast är utifrån det sociala kulturmönstret, som barn 

utvecklar sitt språk till ett verktyg för tänkandet. Vygotskij ser kommunikation 

med andra som betydelsefull för språkinlärning. Språket är alltså ett socialt 

fenomen enligt Vygotskij. Utvecklingen går från det sociala till det individuella, 

från yttre tal till inre tal, från ett socialt språk till ett egocentriskt.     

 

Enligt Håkansson (1998) har bland de kognitiva teoretikerna två forskare, Piaget 

och Chomsky, intresserat sig för språkutveckling. Piaget och Chomsky menar att 

språkutvecklingen är förknippad med den kognitiva utvecklingen. Chomsky 

koncentrerar sig på utvecklingen av grammatiska strukturer och Piaget mer på 

ordinlärning och begreppsbildning. Enligt Maltén (1997) lägger både Piaget och 

Chomsky stor vikt vid språkträning under förskolestadiet. Båda anser att barnet är 

mest mottagligt för språkutveckling under denna period. Både Chomsky och 
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Piaget menar att språkutveckling hos barn följer ett lagbundet mönster som inte 

kan justeras, ungefär som när man lär sig att sitta och gå. Piaget menar att den 

biologiska utvecklingen sätter gränser, men att samspel med omgivningen ger 

impulser för språkutveckling. Detta betyder att barn lär sig av exempelvis 

muntliga förklaringar när de uppnått en viss mognad inom området. Maltén 

(1997) menar att språket enligt Piaget kan delas in i två huvudtyper, det 

egocentrerade och det socialiserade språket. Det egocentrerade språket är det 

första steget i språkutvecklingen och uppvisar tre kategorier såsom upprepning i 

form av joller, monolog, där barnet talar för sig självt, och kollektiv monolog, där 

barnet talar för sig självt parallellt med andra. Det socialiserade språket kräver att 

barnet kan kommunicera med andra och uppvisar fem kategorier. Dessa är utbyte 

av information, kritik mot andra individer, befallning samt frågande respektive 

svarande.  

 

Söderbergh (1988) Sveriges första professor, i barnspråkforskning, menar att 

språkutveckling drivs av hjärna, fantasi och känsla. Det är även i samspel med 

andra människor i barnets närhet som det lär sig att tala och att utveckla sin 

uttrycksförmåga. De tre viktigaste huvudprinciperna för barns inlärning av 

modersmålet är enligt Söderbergh: samspel med andra i situationer där språk och 

handling knyts samman, barn utvecklar sitt språk i konkreta vardagssituationer 

genom att något kommenteras och uttrycks. Barn lär sig ett språk genom att 

använda språket samt när de upptäcker hur språket är uppbyggt. Söderbergh har 

alltså en funktionell syn på språkutveckling som betyder att språkutveckling 

stimuleras av att barnet upptäcker att språket har en funktion.  

 

Språk och lek 

Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar kopplingen mellan lek och språkutveckling 

såsom att barn tränar upp sitt språk genom lek, eftersom leken bygger på att man 

hela tiden ger ord åt sina fantasier. I leken bearbetar barn sina upplevelser på ett 

konkret sätt, eftersom allt förklaras tydligt. I leken talar barn ett mer varierat 

språk, de är författare, regissörer och skådespelare till berättelsen. De måste lyssna 

till vad andra säger så att de inte gör fel annars kan leken brytas. Leken bygger på 

de sociala lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande. När barn leker 

finns det inte krav på prestation. “Lek är motsats till krav på prestation – men 

leder till kompetens!“  Knutsdotter Olofsson (2003: s. 26). Johansson och 

Pramling, Samuelsson (2007) menar att pedagoger har till uppgift att skapa 

samspel som möjliggör möten mellan lek och lärande och att båda är i fokus. När 

barn leker är de koncentrerade och involverade i leken och lust, glädje, spänning 
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och makt blir sinnliga dimensioner i leken. Löfdahl (2002) menar att i svensk 

förskola anses leken som nyttig och är legitimerad som en verksamhet i förskolan. 

Lek är ett medel som hjälper barn att utvecklas både socialt och kognitivt. 

Dessutom är lek ett redskap som hjälper pedagoger att observera och bedöma 

barns utveckling. 

 

Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan den kognitiva utvecklingen 

och kvaliteten på språkstimulansen som barn får i tidiga år (Svensson, 1993). 

Språkstimulerande aktiviteter i lekens form utvecklar barnens färdigheter, bygger 

upp självkänslan och förebygger att barn upplever misslyckande när de börjar 

skolan. Medvetna pedagogiska satsningar som exempelvis rim, ramsor, sånglekar 

och högläsning ger större vinst tidigt än någon gång senare i livet. Detta har 

betydelse för barnets utveckling av ordförråd samt för dess passiva möte med 

skriftspråket (Hagtvet, 2006).  

 

 

Förskolans roll för barns språkutveckling 

 

En internationell forskning gjord av Snow, Burns och Griffin (1998) refererat i 

Wagner, Strömqvist, och Henning Uppstad (2010) hade till syfte att undersöka 

sambandet mellan barns språkmiljö i förskolan och sociala förhållanden hemma 

och deras senare läsutveckling i skolan. Undersökningen visade att barn, som 

kommer från hem med svag språkmiljö men går i en förskola som erbjuder en 

språkutvecklande språkmiljö, får bättre resultat i skolan än barn med god 

språkmiljö hemma men svag språkmiljö i förskolan. Studien visar alltså att 

förskolan har en viktig roll när det gäller språkstimulans. Förhållanden som har 

varit av betydelse är personalens ordförråd i samtal med barn. En rik språkmiljö i 

förskolan innebär att personalen använder ett rikt och varierat ordförråd och hela 

tiden samtalar med barnen om det de har varit med om under dagen eller om en 

uppläst saga. 

 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare forskning visar både likheter och 

skillnader i synen på barns språkutveckling. Enligt Vygotskij har Piaget inte tagit 

tillräcklig hänsyn till det sociala samspelets betydelse för språkutveckling. En 

likhet mellan Piaget och Vygotskij är att båda betonar att språk och tanke 

ömsesidigt utvecklar varandra (Svensson, 1993). En skiljelinje mellan Piaget och 

Vygotskij är deras tankar om betydelsen av arv och miljö för människans 

utveckling. Piaget lägger betydelsen på de genetiska förutsättningarna för 
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människans utveckling, medan Vygotskij betonar att samspelet mellan individen 

och dess sociokulturella omgivning är helt avgörande för människans utveckling. 

Såväl Piaget som Chomsky lägger stor vikt vid språkträning under förskoleåren, 

eftersom de båda anser att barnet är mest mottagligt för inlärning under denna 

ålder. I likhet med dem skriver Hagtvet (2006) att medvetna pedagogiska 

satsningar som exempelvis rim, ramsor, sånglekar och högläsning ger större vinst 

tidigt än någon gång senare i livet. Söderbergh (1988) menar att språkutveckling 

stimuleras när barn upptäcker att språk har en funktion. Likheter mellan Vygotskij 

och Söderbergh är att båda menar att kommunikationen med andra människor är 

viktig för barnens språkutveckling.  Författarna Knutsdotter Olofsson (2003), 

Johansson och Pramling, Samuelsson (2007) och Löfdahl (2002) är överens om 

att leken har stor betydelse för barns språkutveckling. Löfdahl (2002) menar även 

att lek är medel som hjälper barn att utvecklas både socialt och kognitivt. Det är 

även viktigt att påpeka att förskolan har en viktig roll när det gäller 

språkstimulering, menar Snow, m.fl. (1998). Detta betonar även Johansson och 

Pramling, Samuelsson (2007) som menar att personalen på förskolan har till 

uppgift att skapa samspel som möjliggör möten mellan lek och lärande och att 

båda är i fokus. 
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Språkutvecklande arbetssätt  

 

Ett sätt att arbeta med språkutveckling i förskolan är enligt Sterner och Lundberg 

(2010) regelbundna språksamlingar, där varje språksamling uppmärksammar det 

enskilda barnet. Sterner och Lundberg menar att språksamlingar hjälper barn att 

utveckla förmågan att resonera och argumentera samt att öva upp sin 

uppmärksamhet och koncentration. Genom språklekar och aktiviteter på förskolan 

kan barnets lust och glädje tas tillvara, så att det utforskar språket på sina egna 

villkor och bygger upp sitt självförtroende genom att få god erfarenheter av att 

lyckas. Syftet med språklekar i förskolan är även att de ger en god grund för den 

fortsatta läs- och skrivinlärningen samt att de bidrar till att barn utvecklar språklig 

medvetenhet.  

 

Författarna Sterner och Lundberg (2010) ger konkreta förslag på hur 

förskolepersonalen kan genomföra språksamlingar. De kan arbeta med upprop, 

högläsning, veckans ramsa, språklek och avslutningsvis sånglek. Att börja 

samlingen med uppropet betyder att man uppmärksammar varje enskilt barn i 

gruppen. Högläsning av sagor ger möjligheter för barnen att utveckla sitt 

ordförråd och förstå hur ord är uppbyggda. I samtal kring sagan ska barn vara 

aktiva och engagerade genom att reflektera över vad sagan handlar om. Barnen 

bör dessutom få möjlighet att fantisera om fortsättningen på berättelsen. Sterner 

och Lundberg säger vidare att under samlingen bör förskolepersonal uppmuntra 

barn att kommentera och ställa frågor när de tittar på bilder. Sterner och Lundberg 

(2010) menar att sånglekar är språkliga aktiviteter där barn genom rörelse och 

socialt samspel får känna språkets rytm och melodi i kroppen.   

 

Ett annat sätt att arbeta med språkutvecklig i förskolan är enligt Sterner och 

Lundberg (2010) rim och ramsor. De menar att ramsor gör barn medvetna om ord 

som rimmar och om språkets formsida, alltså att språket består av ord och att 

orden är uppbyggda av ljud. Sterner och Lundberg anser även att rim och ramsor 

är en del av språkträningen. Ramsor innehåller en viss rytm eller melodi precis 

som språket. Ramsor skapar hos barn en språkförståelse som hjälper det att uttala 

ord och att lära sig nya ord och begrepp. Genom att tillsammans göra rörelser till 

ramsorna lär sig barnet att känna rytmen i språket och komma ihåg ramsan lättare. 

Sterner och Lundberg (2010) rekommenderar även att personalen skriver 

rimorden och ramsorna på ett blädderblock samt att även barn ritar och lekskriver.  

 

Ett tredje sätt att arbeta med språkutveckling i förskolan är enligt Fridolfsson 

(2008) är bokstavsarbete. Fridolfsson menar att bokstavsarbete i förskolan bör 
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främst handla om att göra barn nyfikna och intresserade av skriftspråket, samt att 

de uppfattar att bokstäverna har en funktionell roll. Det bästa sättet att få barn att 

förstå att man via bokstäver kan kommunicera är att de vuxna i barns omgivning 

själva skriver på ett tydligt sätt och i många olika situationer. Barn vill gärna 

härma det de vuxna gör. När barn på förskolan ser att skrivandet hör till en 

vardaglig aktivitet som vuxna ofta ägnar sig åt, vill barn ofta ta efter. Fridolfsson 

(2008)  säger vidare att det första försöket att skriva heter lekskrivning eller 

pseudoskrivning. Detta karaktäriseras av att barn klottrar bokstavsliknande figurer 

på ett papper, alltså härmar vuxna när de skriver. 

Ett fjärde språkutvecklande arbetssätt i förskolan är enligt Sterner  och Lundberg 

(2010) god kommunikation mellan personal och barn. Sterner och Lundberg 

berättar att barnets språkutveckling sker i ett socialt kommunikativt sammanhang. 

Genom olika aktiviteter i förskolan bör personalen förklara det som pågår med 

ord.  Sterner och Lundberg (2010) menar att språkstimulering inte får begränsas 

till den tid på dagen då man har samlingsstund. Andra tillfällen bör utnyttjas 

såsom fri lek, måltider, av- och påklädning och alla situationer som ger 

möjligheter till god kommunikation. Detta framhåller även Fridolfsson (2008) 

som menar att de vuxna kring barnet måste vara språkligt aktiva, de måste alltså 

verbalisera de olika situationerna som uppstår runt det. Fridolfsson menar även att 

de individuella språkstimulanserna är mycket effektiva och de bör  förekomma i 

korta pass om fem till tio minuter. 

Det finns olika sätt att arbeta språkutvecklande i förskolan. Jag har valt att 

redovisa några exempel som ingår i Bornholmsmodellens
1
 arbetssätt (Sterner och 

Lundberg 2010). Anledningen till detta är att denna modell används i den förskola 

där min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) pågick. Enligt Sterner och 

Lundberg (2010) strävar Bornholmsmodellen efter att förskolans vardag 

genomsyras av en skriftspråksvänlig miljö som uppmuntrar till spontana och 

planerade aktiviteter med högläsning, språksamlingar, återberättande, lekskrivning 

samt lek med rim och ramsor. Bornholmsmodellens arbetssätt har till syfte att 

förbereda barn inför läs- och skrivinlärning genom att systematiskt öka barnens 

språkliga medvetenhet via leken i förskolan. Ytterligare ett sätt att arbeta 

språkutvecklande i förskolan är Montessoripedagogiken. Enligt Hanson (1993) 

                                                             
1 Enligt Fridolfsson (2008) är Bornholmsprojektet grunden till Bornholmsmodellen. Projektet 

undersöktes av Lundberg Ingvar, Frost Jörgen, Petersen P-O, (1988). Projektet hade till syfte att 

undersöka om intensiv och strukturerad träning av den språkliga medvetenheten i förskolan 

främjar barnets kommande läs- och skrininlärning. Barnen övade 20 minuter om dagen fem dagar i 

veckan under att år. Undersökningen visade att barn som fick denna intensiva och strukturerade 

träning klarade sig mycket bättre i läsning och stavning än de barn som inte tränades i språklig 

medvetenhet.   
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kan barn i fyraårsåldern lära sig skriva förutsatt att de får relevant träning. 

Inlärningen måste anpassas efter barnens skilda behov i olika skeden av sin 

utveckling. Grunden till denna inlärning läggs då barnen använder arbetsmaterial 

som Maria Montessori själv utarbetat för skrivträning i förskolan.  

 

 

Språklig medvetenhet   

 

Under denna rubrik förklaras språklig medvetenhet, vad den betyder och hur den 

delas in i olika kategorier. Dessutom ges exempel på hur förskolepersonal kan 

arbeta i förskolan för att öka barns språkliga medvetenhet. Detta är viktigt för att 

progression ska ske i barns läs- och skrivinlärning.  

Fridolfson (2008) menar att språklig medvetenhet betyder att kunna växla mellan 

att uppmärksamma språkets innehållsliga och funktionella sida samt dess 

formsida. Språkets formsida innebär att språket består av ord och att orden är 

uppbyggda av ljud. Barn måste alltså kunna bortse från ordens betydelse och 

budskap och istället uppmärksamma hur språket är uppbyggt. Att vara språkligt 

uppmärksam innebär att kunna ge exempel på ord som rimmar eller ge förslag på 

ord som innehåller ett visst språkljud. Att vara språkligt medveten innebär att 

kunna förklara varför en del ord rimmar eller vad ett språkljud är. Sterner (2011) 

berättar att den språkliga medvetenheten utvecklas gradvis och är beroende av de 

erfarenheter barn gör i sitt samspel med omgivningen, där de tolkar ledtrådar i 

hela den aktuella situationen, de vuxnas kroppsspråk, alltså hur vi säger något, vad 

vi menar och så vidare. Enligt Sterner delas den språkliga medvetenheten in i: 

semantisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, morfologisk medvetenhet, 

pragmatisk medvetenhet och fonologisk medvetenhet.   

Semantisk medvetenhet handlar om att reflektera över ords olika betydelse. Olika 

ord kan ha samma betydelse exempelvis mamma och mor medan ett ord kan ha 

flera betydelser som exempelvis ren (djuret) och ren i samband med när vi tvättar 

oss. Barn kan få förståelse för detta genom reflekterande samtal mellan barn och 

vuxna som sker i samband med högläsning och samtal om ords betydelse samt i 

samband med språklekar (Sterner, 2011). 

Syntaktisk medvetenhet handlar om ordföljden mellan orden i en sats. Den 

syntaktiska förmågan är betydelsefull för att vi ska kunna uttrycka oss och förstå 

både talat och skrivet språk. En svaghet i den syntaktiska förmågan kan även visa 

sig genom att barn utelämnar småord till exempel kan ”Åka buss” betyda ”Jag 

vill åka buss” (Fridolfsson, 2008).   
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Morfologisk medvetenhet handlar om grammatiska regler, hur vi böjer ord. 

Genom lekar med meningar och ord kan barn utveckla medvetenhet om vad som 

menas med ord och att ord kan sättas samman (Sterner, 2011). Fridolfsson (2008) 

menar att yngre barn inte använder ordböjning och har svårt att registrera 

skillnader i betydelse som en böjning av ordet innebär, exempelvis: leker – lekte - 

har lekt. Fridolfsson säger vidare att det är vanligt att små barn böjer 

oregelbundna verb felaktigt men genom en god kommunikation med vuxna testar 

barn sin språkliga förmåga och rättar sig sedan efter den vuxnas tal.  

Pragmatisk medvetenhet handlar om hur vi använder och tolkar språket i olika 

situationer. Förskolebarnen är situationsbundna när det gäller språk och tänkande.  

Ett exempel på detta är hur ett treårigt barn reagerade när den blev tillsagd av 

förskolläraren att hoppa över resten av glassen eftersom barnet inte kunde äta upp. 

Barnet försökte med hjälp av sin sked och fingrar få glassbitarna att hoppa över 

varandra. Olika aktiviteter såsom högläsning, samtal om ordens innebörd, 

återberättande av en saga eller händelse hjälper barn att använda och tolka språket 

i olika situationer (Sterner 2011). 

Fonologisk medvetenhet är kunskap om språkets ljudsida, alltså att upptäcka 

språkets minsta byggstenar, fonemen. Barn på förskolan bör uppmärksammas på 

om ord låter lika eller olika eller om ord rimmar. Genom att leka exempelvis med 

stavelser kan barn få sina första upplevelser av att ord går att dela upp i mindre 

beståndsdelar (Sterner 2011).  
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Del 2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

  

 

Sociokulturellt perspektiv  

 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är det sociokulturella perspektivet 

på lärande och utveckling som innebär att barn lär sig i sociala och 

kommunikativa samspel. Studien utgår från att barn är sociala varelser och att 

barn i den sociala samvaron med vuxna och andra barn utvecklar sitt språk. Enligt 

Håkansson (1998) stöds detta av Vygotskij som menar att det är genom den 

sociala samvaron med andra som barnet utvecklar sin språkliga förmåga. 

Håkansson skriver även att enligt det sociokulturella perspektivet kan inte barn ge 

innehåll åt ord på egen hand, men när de samtalar med vuxna får de det stöd som 

behövs för att språket ska utvecklas. 

 

En annan forskare som använder sig av det sociokulturella perspektivet är Dysthe 

(2003) som menar att det sociokulturella perspektivet delar dialogismens 

kommunikativa grundsyn på språk och språkutveckling. Detta innebär att läraren 

via frågor och svar stimulerar elevernas eget tänkande, så att de själva får komma 

till insikt om det tema som behandlas. Dysthe påpekar vidare att förgrundsfigurer i 

sociokulturell teori finns både inom den kulturhistoriska traditionen med 

Vygotskij, Bakhtin och Leontjev och inom den pragmatiska traditionen med 

representanter som Dewey och Mead. Den pragmatiska kunskapssynen innebär att 

”kunskap skapas genom aktivitet, och likaledes att situationen (kontexten) är 

betydelsefull” (Dysthe, 2003, s.32). Dysthe menar att den kulturhistoriska 

traditionen säger att oavsett vilket tema man studerar är det avgörande att ett 

analysobjekt alltid omfattar individen i hennes sociokulturella miljö, alltså att 

kunskap är beroende av den kultur som den är del av.  

 

I denna studie utgör det sociokulturella perspektivet en sammanhängande helhet 

utifrån vilket jag kan förklara och förstå mitt problemområde. Jag använder alltså 

den sociokulturella teorin för att förklara och förstå barns språkutveckling. Barnen 

utvecklar sitt språk i samspel med personalen i förskolan. Personalen 

kommunicerar med barnen, de organiserar olika aktiviteter som hjälper dem med 

språkutvecklingen. Detta överensstämmer med det sociokulturella perspektivet på 

lärande och utveckling, enligt min uppfattning. Håkansson (1998) skriver om 

Vygotskijs proximala zon, vilket betyder den närmaste utvecklingszonen. Det 

handlar om skillnaden mellan det som individen kan göra själv och tillsammans 
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med andra, alltså i detta sammanhang en annan person som är mer kunnig och har 

större erfarenhet än barnet själv. Där ett barn befinner sig i nuläget kallar 

Vygotskij för den aktuella utvecklingszonen.  En pedagogs uppgift är att göra det 

möjligt för barnet att nå sin proximala utvecklingszon, alltså nästa steg i sin 

utveckling. Vygotskij hävdar alltså att barn kan fungera på en högre 

utvecklingsnivå tillsammans med någon som kommit längre i sin utveckling. 

Hans inlärningsteorier angående språkutveckling betonar interaktionens roll för 

begreppsbildning och språkutveckling. Vidare anser han att det är genom den 

sociala samvaron med andra som barn utvecklar sitt språk (Håkansson, 1998). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg en speciell 

betydelse. Med termerna redskap eller verktyg menas de resurser både språkliga 

eller intellektuella och fysiska, som vi har tillgång till och använder för att förstå 

vår omvärld och agera i den (Säljö, 2000). Jag utgår från en redan befintlig teori, 

den sociokulturella, och använder relevanta begrepp, för att förstå och förklara det 

jag kom fram till i min studie. När man tolkar en händelse i begreppsliga termer, 

kan man jämföra och lära av erfarenheterna (Säljö, 2000). De centrala begrepp 

som inryms i ett sociokulturellt perspektiv och har relevans för mitt val att 

undersöka språkutvecklande arbetssätt i förskolan är: dialog, kommunikation och 

interaktion. Dessa begrepp definieras närmare nedan.  

 

Dialog  

Dialogen mellan barn och vuxna är central eftersom barnets erfarenheter och 

upplevelser får sin mening av det språk, de sociala regler och den världsbild som 

den vuxne uttrycker i samtal med barnet (Hagtvet, 2006). Dysthe (2003) menar att 

det sociokulturella perspektivet delar dialogismens grundsyn på språk och 

språkutveckling. Detta innebär att läraren via frågor och svar stimulerar elevernas 

eget tänkande, så att de själva får komma till insikt om det tema som behandlas. 

Dysthe säger vidare att dialog har utvecklats ur det klassiska dialogbegreppet som 

går tillbaka till Antikens tid, alltså Platons dialoger då Sokrates samtalar med 

olika sanningssökande män.  Dessa samtal eller dialoger hade som mål att nå till 

sanningen genom grundlig argumentation utan bruk av övertalning, makt eller 

nyttoperspektiv. 
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Kommunikation 

Kommunikation mellan människor är avgörande inom ett sociokulturellt 

perspektiv. Kommunikationen spelar en viktig roll i utveckling av både språket 

och tänkandet. Säljö (2000) lyfter fram kommunikation och lärande och menar att 

språket är en mekanism för att symboliskt uttrycka och lagra kunskaper, insikter 

och förståelse hos individer och grupper. Grundtanken i ett sociokulturellt 

perspektiv är att det är genom kommunikation som sociokulturella redskap 

skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är människan en kommunicerande biologisk varelse 

med en uppsättning fysiska och mentala resurser givna av naturen och bestämda 

av den art vi tillhör (Säljö, 2000).  

 

Interaktion 

Enligt Hwang & Nilsson (2011) är det viktigaste hos människor att aktivt tolka 

budskap, relationer och situationer. För att kunna göra detta krävs samspel eller 

interaktion, där det centrala är att de som kommunicerar enkelt uttryckt förstår 

samma sak på samma sätt.  Interaktion innebär alltså ett samspel mellan 

människor, man lär sig genom att observera vad andra gör. ”De andra” kan vara 

kompisar, lärare, föräldrar eller människor vi möter. Dessa personer använder vi 

som förebilder eller modeller. Social inlärning går alltså ut på att vi lär oss sociala 

färdigheter såsom exempelvis samarbete genom att observera eller imitera och 

samtidigt delta i det sociala livet. Enligt Säljö (2000) är en av utgångspunkterna 

för ett sociokulturellt perspektiv på människans lärande, tänkande och handlande, 

att man intresserar sig för och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser i samspelet 

mellan grupper och individer.  

 

Sammanfattning  

De faktorer som nämnts under rubriken teoretisk utgångspunkt visar att det 

sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling har stor betydelse för barns 

språkinlärning. Det sociala samspelet och kommunikationen går som en röd tråd 

genom texten. Vygotskij påpekar att samtalet med vuxna har stor betydelse för 

barns språkinlärning. Samspelet är viktigt eftersom den vuxne redan har tillägnat 

sig abstrakt tänkande, erfarenheter och strategier för problemlösningar. Vygotskij 

betonar alltså den proximala utvecklingen, som handlar om en skillnad mellan det 

som barnet kan göra själv och vad det kan åstadkomma tillsammans med någon 

som har kommit längre i sin utveckling. Den vuxne ska väcka intresse och ställa 
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frågor men inte komma med några lösningar på problem och hon ska låta barnet 

få möta krav och utmaningar. I likhet med Vygotskij menar Säljö att människans 

lärande, tänkande och handlande byggs på att människor intresserar sig för att 

utnyttja fysiska och kognitiva resurser i samspelet med andra. 
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Del 3 METOD 

 

Studien handlar om att få kunskap om vad det innebär och vad som kännetecknar 

språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Informationen kunde inte samlas genom 

kvantitativ mätning, eftersom den kvantitativa metoden enligt Patel och Davidson 

(2003) kännetecknas av att forskaren undersöker vad ett större antal människor 

tycker och informationen omvandlas till siffror och mängd.  Valet av metod för 

denna studie är kvalitativ, då jag ansåg att intervjuer ger mer detaljerade svar än 

en kvantitativ undersökning kan ge.  

Enligt Holme och Solvagn (1997) syftar kvalitativa metoder till att fånga 

egenarten hos den enskilda individen och dennes speciella livssituation. Vilken 

information som blir central i undersökningen är beroende av informationskällan. 

Informationen samlas in under former som ligger så nära vardagligt samtal som 

möjligt. Enligt Patel och Davidsson (2003) är den kvalitativt inriktade forskningen 

en forskning där datainsamlingen fokuseras på kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser. Patel och Davidsson menar också att i en kvalitativ intervju är 

intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal. När forskaren 

använder sig av den kvalitativa metoden kan intervjuaren och respondenten ta del 

av varandras inre världar.   

Den kvalitativa intervjun ansågs relevant för denna studie. Patel och Davidson 

(2003) betonar även att en kvalitativ intervju gör det möjligt för intervjuaren att 

ställa frågor och ger utrymme för intervjupersoner att svara med egna ord samt att 

intervjuaren bör bygga upp ett meningsfullt samtal om det studerade området. 

Enligt Trost (2005) utmärks den kvalitativa intervjun av att intervjuaren ställer 

enkla och raka frågor som i sin tur genererar innehållsrika svar. Metoden tillåter 

även ljudupptagning. Trost menar att om forskaren använder sig av bandspelare 

vid intervjun finns det möjlighet att lyssna på bandet en eller flera gånger. 

En nackdel med den valda metoden enligt Patel och Davidson (2003) är att 

talspråk och skriftspråk inte är samma språk. När man transkriberar samtal till text 

försvinner till exempel gester, mimik, betoningar och kroppsspråk. Patel och 

Davidson anser vidare att talspråket ofta präglas av ofullständiga meningar och 

grammatiska fel. När forskaren transkriberar tal till text är denne kanske tvungen 

att med punkter och kommatecken bilda meningar och bisatser, för att göra den 

transkriberande texten grammatiskt korrekt. Risken att förvanska vad 

respondenten avsåg att säga finns därmed vid transkribering.   
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Urval 

 

Jag har valt att intervjua förskollärare på den förskola där jag hade min 

verksamhetsförlagda utbildning. Förskolan har fem avdelningar, två avdelningar 

för de minsta barnen, två avdelningar för de som är äldre och en avdelning för de 

äldsta barnen. Jag har intervjuat fem förskollärare, en från varje avdelning och alla 

fem intervjuade är kvinnor. Trost (2005) menar att det inte är viktigt hur många 

personer som intervjuas utan att det viktiga är att intervjuaren får någorlunda svar 

på syfte och frågeställningar. Urvalet gjordes på de fem olika avdelningarna som 

finns på förskolan. Tre förskollärare jobbar på varje avdelning och de fick själva 

bestämma vem av de tre som skulle intervjuas. Anledningen till att de fick 

bestämma själva var att jag ville undvika eventuell misstämning bland personalen 

om jag valde ut någon av dem.  

 

Etiska aspekter  

 

Patel och Davidson (2003) lyfter fram forskningsetiska frågor som rör de 

individer som ska medverka i undersökningen. De flesta undersökningar innebär 

att individerna lämnar information när de exempelvis svarar på frågor. Oavsett om 

intervjuaren hämtar informationen eller om individer själva lämnar informationen 

måste intervjuaren skydda de enskilda individernas integritet. Alla uppgifter som 

intervjuaren erhåller från och om individerna, måste hanteras konfidentiellt. Detta 

gäller inte bara det transkriberade intervjumaterialet utan även muntligt 

information i andra sammanhang. Uppgifterna får inte lämnas till obehöriga och 

det får inte vara möjligt att identifiera en enskild individ när man presenterar 

resultatet. För att uppfylla dessa krav har jag behandlat uppgifterna konfidentiellt, 

alltså använt materialet endast till forskningsändamål. Jag har även använt fiktiva 

namn på de intervjuade förskollärarna. 

Kvale och Brinkmann (2009) berättar om informerat samtycke som betyder att 

man informerar respondenterna om syftet med undersökningen och om vilka 

risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i forskningsprojektet. 

Informerat samtycke innebär även att undersökningspersonerna deltar frivilligt i 

projektet och har rätt att dra sig ur när som helst. I många undersökningar 

representerar de individer som ingår i undersökningen något slag av verksamhet, 
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som exempelvis skolan. För att uppfylla detta krav har jag informerat 

intervjupersonerna att de har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Enligt Patel & Davidson (2003) ingår även frågan hur de som deltar i 

undersökningen ska kunna få del av resultatet. Respondenterna ska informeras om 

hur resultatet kommer att publiceras och en sammanfattning kan göras så att de 

intervjuade kan få ta del av resultatet. I enlighet med de forskningsetiska 

principerna fick förskollärarna förklarat att de har rätt att ta del av studiens 

resultat.   

 

Genomförande  

 
Genomförandet av undersökningen varade i fem veckor, alltså under tiden jag 

hade verksamhetsförlagd utbildning. Jag intervjuade en förskollärare i veckan 

under dennes arbetstid. De personerna jag intervjuade fick själva bestämma när de 

skulle intervjuas. Under tiden intervjuerna pågick antecknades förskollärarnas 

svar samtidigt som samtalen spelades in, alla intervjuade samtyckte till 

ljudinspelning. Varje intervju genomfördes på förskolan i ett separat ostört rum, 

det tog ungefär femton minuter för varje intervju. Före intervjun informerades 

förskollärarna om de etiska frågorna. Jag har inte upplevt att de intervjuade 

förskollärarna var stressade eftersom tiden var planerad. Under intervjuerna utgick 

jag från de sex huvudfrågorna och tre följdfrågor (se bilaga). Samma dag efter 

varje intervju transkriberades insamlad data, jag har även lyssnat på det inspelade 

samtalet. När jag hade transkriberat allt material och lyssnat på alla inspelade 

samtal läste jag igenom texten några gånger. Jag kategoriserade förskollärarnas 

svar genom att hitta relevanta rubriker till det som de intervjuade berättade om 

språkutvecklande arbetssätt i förskolan.   
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Bearbetning av empiri  

 
Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt att i rapporten redovisa hur 

forskaren metodiskt gått till väga vid bearbetningen. Patel och Davidson säger 

även att det inte finns en bestämd metod hur forskaren gör en kvalitativ 

bearbetning utan det är upp till varje forskare att hitta ett arbetssätt som passar för 

att nå fram till en läsbar text. Bearbetning av empiri startade genom transkribering 

av insamlade data, alltså anteckningar från intervjun och de inspelade samtalen. 

Efter varje intervjufråga skrevs det de intervjuade förskollärarna berättade 

ordagrant ned.  Deras fiktiva namn användes för att jag skulle kunna särskilja de 

olika respondenternas svar. I slutbearbetningen läste jag hela textmaterialet flera 

gånger. Jag skrev ut texten och klippte ut samt sorterade textavsnitten för att få 

överblick över vilka kategorier som är relevanta till texten. Patel och Davidson 

(2003) menar att det är viktigt att hitta relevanta kategorier som beskriver dess 

innehåll och omfattning. Kategoriernas namn kan även utgöra rubriker. Vid 

bearbetningen valde jag att utesluta vissa fraser eftersom de inte är relevanta 

enligt min uppfattning för studiens syfte och frågeställningar. Fraser som jag inte 

har redovisat är exempelvis ”du vet”, ”vad det du ville veta”.  

 

Analys 

 

Grund för analysen är anteckningar och inspelade samtal från de fem intervjuade 

förskollärarna. Analysen började med att svaren upprepande gånger lästes igenom. 

Efter genomläsningen kunde ett mönster bland svaren urskiljas och kategorier för 

respektive utsaga noterades. Patel och Davidson (2003) menar att några kategorier 

kan slås samman i syfte att ge en bättre benämning. De kategorier av uttalanden 

som valdes är dialog, kommunikation, samlingar, observationer, litteratur och 

Internet. Enligt min uppfattning beskriver dessa kategorier textens innehåll och 

omfattning.  Kategoriernas namn kom att utgöra rubriker. Kategorierna dialog och 

kommunikation valdes att slås samman till en kategori liksom litteratur och 

Internet till en annan. 

 

Patel och Davidson (2003) menar att när läsning av utsagorna i respektive 

kategori görs kan en bedömning av kategoriernas homogenitet göras. Petel och 

Davidson säger vidare att det inte är nödvändigt att redovisa samtliga utsagor i en 

kategori. Om svarsmönstret är homogent väljs ett mindre antal citat som tydligt 
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illustrerar kategorin ut. Om kategorin omfattar stor variation i utsagor kan det vara 

nödvändigt med ett större antal citat.  

 

Resultatet av analysen presenteras i löpande text med ett mindre antal citat 

eftersom respondenternas svarsmönster, enligt min uppfattning, är homogent, 

alltså att de intervjuade förskollärarnas svar liknar varandra. Under varje rubrik 

valdes ett kärncitat som illustrerar kategorin och en kommenterande text för att 

göra tolkningen tydlig för läsaren.  

 

Trovärdighet  

 

Trost (2005) menar att trovärdigheten utgör ett av de största problemen i 

kvalitativa studier. Forskare måste kunna visa att data och analyser är trovärdiga. 

Detta innebär att intervjuaren måste visa att data är insamlat på ett seriöst sätt 

samt att den är relevant till syfte och frågeställningar. Trost menar även att det är 

viktigt att synliggöra hela arbetsprocessen för läsaren. Förekommer exempelvis 

ingen som helst reflektion av de etiska principerna i koppling till datainsamlingen 

och senare i avrapporteringen av resultatet, kan trovärdigheten ifrågasättas. Trost 

(2005) säger vidare att trovärdigheten ligger i att forskare i rapporten redovisar 

sina frågor och följdfrågor. På så sätt kan de som läser och granskar rapporten kan 

lätt avgöra om intervjumaterialet är trovärdigt. För att uppfylla dessa krav har jag 

noggrant transkriberat förskollärarnas svar. Enligt mina uppfattningar är de valda 

rubrikerna relevanta för textens innehåll. Fiktiva namn har använts på de 

intervjuade förskollärarna. I bilagan redovisas både huvudfrågor och följdfrågor 

som jag ställde till respondenterna. Respondenternas svar visar sig relevanta för 

studiens syfte och frågestelningar vilket också bidrar till studiens trovärdighet.  
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Del 3 RESULTAT 

 

I resultatet presenteras materialet från intervjuerna av fem förskollärare. De 

intervjuade förskollärarna har fiktiva namn och benämns förskollärare A, B, C, D 

och E. Syftet med studien är att undersöka och få kunskap om vad ett 

språkutvecklande arbetsätt i förskolan innebär och vad som kännetecknar detta 

arbetssätt, samt på vilket sätt lek är involverat i detta språkstimulerande arbetssätt. 

Resultatet är kategoriserat i fem följande områden: dialog och kommunikation, 

samlingar, lek, observationer samt litteratur och Internet användning.    

 

Dialog och kommunikation  

Resultatet visar tydligt att kommunikation är viktig när det gäller språkutveckling. 

Förskollärarna menar att det är viktigt att prata med barnen hela tiden. De tar upp 

rutinsituationer som exempelvis vid matbordet eller av- och påklädning där de har 

möjlighet att samtala enskilt med barn. Barnet får då även chans att själv säga 

något. Förskollärare C och A menar att det är viktigt att vid samtal med barnen 

tänka på att uttrycka hela meningar. Förskollärare D menar att det är 

språkutvecklande när barnen i förskolan gör saker med andra vuxna i socialt 

samspel, eftersom man kommunicerar med varandra. D menar även att barnen 

berättar för sina föräldrar vilka saker de har gjort i förskolan. 

Förskollärare E menar att när barn känner att de kan uttrycka sig är det viktigt att 

prata med dem. E förklarar vidare att barn som pratar ett annat modersmål än 

svenska bör få uppdrag som exempelvis att hämta pennor, papper eller en leksak 

för att se att de förstår det hon säger. E berättar även om barnintervjuer där hon 

brukar prata med barn enskilt. Förskollärare E säger att hon brukar ställa frågor 

till barnet som exempelvis: ”Vilka tycker du om att leka med?” eller ”Vad är 

tråkigt eller roligt på förskolan?” i syfte för att höra hur barnet pratar och hur det 

uttrycker sig. Förskollärare A, B och C tar upp nyttan med pedagogisk 

dokumentation. De förklarar att de tar bilder när barnen gör något och sätter upp 

dem på väggarna, därefter samtalar de med barnen om bilderna. 

Förskollärare A säger: ”Det är viktigt att prata mycket med barnen och vara tydlig 

och att barnen själva får möjlighet att berätta”. Citaten visar tydligt att 

förskolläraren är medveten om betydelsen att kommunicera med barnen. 

Dessutom visar citaten att det är viktigt att barn har möjlighet att berätta. Att det 

är grundläggande för barns språkutveckling att vuxna samtalar med barn hela 

tiden framhåller alla intervjuade förskollärare.  
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Samlingar  

De intervjuade förskollärarna menar att samling är en aktivitet som genomförs i 

förskolan och som har syftet att träna barnens språkliga förmåga. Förskollärare A 

och C menar att språksamlingar efter Bornholmsmodellens arbetssätt hjälper 

barnen både med den språkliga och sociala utvecklingen. 

Förskollärare D berättar att sångsamlingar och andra typer av samlingar som de 

genomför är språkutvecklande eftersom hon pratar med barnen och de pratar med 

varandra. Förskollärare B menar att musik och sång, rim och ramsor som på 

förskolan ofta genomförs har betydelse för barnens språkliga utveckling. Alla de 

intervjuade förskollärarna berättar att de läser böcker för barnen efter maten i 

ungefär femton minuter. Förskollärarna samtalar då även med barnen om det lästa 

i syfte att utveckla deras språk. Förskollärare D menar att barnen lär sig nya ord 

när hon läser för dem.  

Förskollärare B och E berättar att Flanosagor är språkutvecklande. Det är sagor 

som de berättar med hjälp av flanellografbilder som sätts upp på en filttavla. De 

säger vidare att de även använder bilder för att hjälpa barnen att återberätta 

sagorna. Förskollärare E berättar om Storbokmetoden och förklarar att det är stora 

böcker med många bilder med lite text. E säger också att när hon läser storbok 

samlar hon barnen i en halvcirkel. De samtalar först om bilderna och sedan läser 

hon texten. Förskollärarna berättar även att de ibland delar in barn i mindre 

grupper efter mognadsnivå när de genomför någon typ av samling i syfte att alla 

barn ska ha möjlighet att få prata.   

Förskollärare C säger: ”Språkutvecklande aktiviteter i förskolan är 

språksamlingar, sångsamlingar, men även samlingar som handlar om 

naturvetenskap och teknik.”  Detta citat visar att de planerade språkutvecklande 

aktiviteterna främjar barns språkliga och sociala utveckling. När 

förskolepersonalen kommunicerar med barn under samlingen stimuleras alltså 

barnens språk. Samlingen genomförs i en grupp vilket bidrar till att barnen även 

tränar sin sociala kompetens.  

 

Lek 

Resultatet visar att nästan alla aktiviteter som genomförs i förskolan sker i form av 

olika lekar som hjälper barnen med språkutvecklingen. Personalen försöker 
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uppmuntra barnen till lek och fråga barnen vad de vill leka med. Förskollärare A, 

B och E ger konkreta exempel: lekar med språket, rim och ramsor, musik och 

rörelser, spela teater för att återberätta sagan samt språkpåsar som innehåller 

tydliga figurer som man använder under exempelvis samlingen. Förskollärare B 

berättar om sånglekar. ”När barnen exempelvis sjunger Björnen sover, leker de 

samtidigt björnar som sover genom att lägga sig på mattan”. Förskollärare A, D 

och E menar att när de spelar spel och pusslar med barnen pratar de samtidigt om 

vad som händer och hur de ska göra. Förskollärare C säger att de på avdelningen 

har intressanta språkutvecklande spel som de får av specialpedagoger där barnen 

kan träna uttal. Förskollärare C säger vidare att det är språkutvecklande om 

förskolläraren går med i leken och försöker föra leken vidare och samtalar med 

barnen om det som sker. Förskollärare D förklarade att hon brukar samtala med 

barnen om olika begrepp exempelvis lägesord som under, över, på och bredvid. 

Förskollärare C berättar om vattenlekar som de gör i förskolan. C menar att när 

barnen leker samtalar hon med dem om olika begrepp såsom flyta, sjunka, lätt och 

tung. Förskollärare D berättar om ring- och danslekar och förklarar att de är bra 

för språkutvecklingen, eftersom det för vissa barn är lättare att sjunga än att prata.  

Förskollärare E uttryckte sig: ”Du såg själv hur språkstimulerande Kims lek var. 

Barnen behövde ju både tänka och uttrycka vad det var som var gömt i leken”. Att 

lek och lärande hänger ihop visar både detta citat och texten ovan. Dessutom visar 

citatet och texten ovan att förskollärarna har nytta av att använda leken som 

redskap för att främja barnens språkutveckling. De intervjuade förskollärarna 

menar att leken motiverar barn till lärande och väcker barnens intresse för de 

planerade aktiviteterna som genomförs i förskolan i syfte att stimulera barnens 

språkinlärning.  

 

Observationer 

De intervjuade förskollärarna menar att genom observationen ser de hur barnen 

utvecklas. Förskollärare A menar att olikheter bland barnen hanteras genom att 

man ser till barnets behov, exempelvis behöver de tvåspråkiga barnen mer hjälp 

att förstå en aktivitet. Förskollärare B och C berättar att de delar in barnen i tre 

grupper, men inte efter ålder utan efter mognad. ”Man anpassar aktiviteter och 

material till dem” menar förskollärare B. B säger vidare att när de ser att barnet 

inte utvecklas brukar de först göra en bedömning på avdelningen för att undersöka 

vad som brister hos barnet. Om förskolan inte kan åtgärda bristen kontaktas ESU- 

enheten för stöd och utveckling. Då får barnet hjälp av en talpedagog eller 

specialpedagog.  
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Förskollärare C berättar att de observerar hur barn som inte kommit så långt med 

språket, tar kontakt med andra barn. Kontaktskapande kan ske genom gester eller 

att de puttar eller härmar andra. Om förskolepersonalen märker att barnet är tyst 

och inte söker kontakt med andra barn, tar förskolläraren själv kontakt med 

barnet. Den vuxne leker då med det aktuella barnet och visar på så sätt att barnet 

är intressant att leka med. Då finns det möjlighet att de andra barnen kommer in i 

leken och leker med det tysta barnet.  

Förskollärare D menar att det är viktigt att vara medveten om att alla barn är olika 

och att man hela tiden funderar på hur man ska underlätta för barnen. Den 

intervjuade förskolläraren säger att om man misstänker att barnet inte utvecklar 

språket görs en bedömning med hjälp av 
2
TRAS- schemat (Tidigt Registrering Av 

Språket). Förutom kartläggning enligt TRAS, kommunicerar personalen medvetet 

mer med det aktuella barnet för att stimulera språkutvecklingen. Förskollärare D 

förklarar vidare betydelsen av att spela spel som talpedagogen rekommenderar. 

”Detta är bra för de barn som inte kan uttala vissa bokstäver” menar D. 

Förskollärare E berättar att barnen behöver bli trygga och vissa behöver sitta i 

mindre grupper för att våga prata. Förskollärare C berättar att pojkar oftast är 

tystare än flickor. Pojkarna är senare med språkutvecklingen jämfört med 

jämnåriga flickor. Det är viktigt att personalen uppmärksammar de här pojkarna 

och pratar med dem menar C. 

Förskollärare E menar att: ”Genom att man observerar barnen kan man hitta olika 

tillvägagångssätt för att åtgärda problemet.” Citaten visar att observationen av 

barn i förskolan är avgörande när det gäller att se vilka barn som behöver hjälp 

med sin språkutveckling. Dessutom visar citaten att observationen hjälper 

förskolepersonalen att planera anpassade aktiviteter till barnen på avdelningen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 TRAS - Schema för registrering av språkutveckling hos barn 
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Litteratur och Internet 

Resultatet visar att förskollärarna hittar information om språkutvecklade arbetssätt 

i olika böcker samt på Internet. Förskollärare E menar att det även finns idéer i 

barnböcker som hon läser och kan spinna vidare på. Förskollärare D säger att 

idéer och inspiration får hon exempelvis genom barnens intressen och idéer. 

Förskollärare D och C berättar att idéer om språkutvecklande arbetssätt får de 

även av andra förskollärare på andra förskolor när de träffas i en studiecirkel. D 

menar att när hon pratar om verksamheten med annan personal på förskolan får 

hon alltid höra talas om något nytt som hon vill prova på. Förskollärarna förklarar 

att man genom böcker, andra pedagoger, talpedagoger och logopeder får idéer och 

inspiration för att utveckla aktiviteter och främja språkutvecklingen. Förskollärare 

E menar att det i Läroplanen finns idéer på vad man kan göra för att på bästa sätt 

utveckla språket.  

Förskollärare B berättar: ”Idéer och inspiration får man genom Internet, 

fortbildning, i olika böcker och i handledningsboken Före Bornholmsmodellen”.   

Citatet ovan visar att de intervjuade förskolläraren är aktiva i sitt sökande efter 

relevant litteratur för att hitta idéer och inspiration. Dessutom framgår i citaten att 

förskollärare får idéer och inspiration om språkutvecklande arbetssätt av personal 

på andra förskolor när de träffas för vidareutbildning. 

 

Slutsats 

 

I resultatet framgår alltså att de språkutvecklande aktiviteterna i förskolan 

kännetecknas av dialog, kommunikation, samlingar, lek, litteratur och Internet 

användning. Förskollärarna beskriver dialog och kommunikation som 

språkutvecklande på så sätt att det är viktigt att prata hela tiden med barnen på 

avdelningen samt att barnen måste ha möjlighet att uttrycka sig när de känner för 

det.  När det gäller samlingar visar studien att samlingen genomförs i syftet att 

träna barnens språkliga förmåga. Dessutom framgår i resultatet att alla typer av 

samlingar är språkutvecklande eftersom förskolepersonalen kommunicerar med 

barnen. Förskollärarna menar att lek hjälper barn med språkutveckling eftersom 

leken motiverar barnen för lärande. Barn samtalar hela tiden med andra barn och 

vuxna när de leker olika lekar. När det gäller observationer menar de intervjuade 

förskollärarna att genom att observera barn på avdelningen ser de hur barnen 

utvecklas både språkligt och socialt. Dessutom hjälper observationen personalen 

att planera anpassade aktiviteter för att gynna alla barn på avdelningen. När det 

gäller litteratur och Internet användning berättar förskollärarna att idéer och 
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inspiration om språkutvecklande arbetssätt hittar de i olika böcker och genom att 

använda Internet och söka relevant fakta om olika aktiviteter som främjar 

språkinlärning.  

 

 



33 
 

Del 4 DISKUSSION  

 

Under detta avsnitt diskuteras resultat och metodval. Syfte med studien var att 

undersöka och få kunskap om vad ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan 

innebär och vad som kännetecknar detta arbetssätt, samt på vilket sätt lek är 

involverad i detta språkutvecklande arbetssätt. Fem förskollärare har intervjuats 

och deras svar diskuteras i förhållande till det sociokulturella perspektivet på 

lärande och utveckling. Resultatet kopplas även till den forskning som jag har 

tagit del av, samt till Läroplanen för förskolan. I metoddiskussionen diskuteras 

för- och nackdelar med den valda metoden i relation till undersökningen.  

 

Metoddiskussion  

 

För att få svar på syfte och frågeställningar ansågs den kvalitativa metoden 

relevant eftersom den karakteriseras av en kvalitativ intervju. En kvalitativ 

intervju gjorde det möjligt för mig att ställa extra frågor när huvudfrågorna inte 

var tillräckliga. Förskollärarna kunde även fritt utforma svaren. Enligt Holme och 

Solvagn (1997) är den kvalitativa intervjun en metod för att fånga erfarenheter ur 

respondenternas vardagsvärld, vilket gjordes genom att jag intervjuade dem om 

språkutvecklande arbetssätt i förskolan.     

En fördel med den valda metoden var att jag kunde ställa extra frågor. När 

förskollärarna nämnde den pedagogiska dokumentationen som språkutvecklande 

samt TRAS- schemat, kunde jag ställa extra frågor för att få en bättre förklaring. 

En annan fördel med den valda metoden är att jag under intervjun kunde 

förtydliga en huvudfråga. Vilka aktiviteter anser du främjar språkutveckling? 

Detta gjordes eftersom förskollärarna antog att jag tänkte på aktiviteterna som de 

planerar, men jag var istället intresserad av: Vilka spontana aktiviteter främjar 

språkutveckling? Genom att ha möjlighet till detta förtydligande fick jag relevanta 

betydelsefulla svar, att de spontana språkutvecklande aktiviteterna är dialog och 

kommunikation som är centrala när det gäller språkutveckling.  

Ytterligare en fördel med den valda metoden är att jag hade möjlighet att spela in 

förskollärarnas svar. Jag hade möjlighet att lyssna på de inspelade samtalen och 

skriva ned det som jag inte hann anteckna under intervjun. Trost (2005) menar att 
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fördelarna med att spela in intervjun är att intervjuaren kan lyssna till tonfall och 

ordval upprepande gånger efteråt.   

Enligt min uppfattning är en nackdel med den kvalitativa metoden 

transkriberingen av samtal till text. När jag transkriberade förskollärarnas svar var 

jag tvungen att bilda grammatiskt korrekta meningar vilket inte alltid är lätt, då 

risken fanns att förvanska vad respondenterna ville säga. Detta betonas av Patel 

och Davidson (2003) som menar att när transkribering av tal till text görs är 

intervjuaren kanske tvungen att med punkter och kommatecken bilda meningar 

och bisatser för att göra den transkriberande texten grammatiskt korrekt med 

inbyggda risker att förvanska vad personer avsåg att säga.  

Om jag hade valt den kvantitativa metoden för att genomföra undersökningen av 

språkutvecklande arbetssätt i förskolan skulle jag, enligt min uppfattning, inte fått 

samma resultat. Enligt Patel och Davidson (2003) kännetecknas den kvantitativa 

metoden av att forskaren undersöker vad ett större antal människor tycker och 

informationer omvandlas till siffror och mängd. Vanligaste tillvägagångssättet av 

insamlingen av information är genom enkäter. I en kvantitativ undersökning är det 

inte den enskilde individens svar som är viktigt utan om svaret ingår i en majoritet 

eller minoritet. I min undersökning är det förskollärarna egna erfarenheter som är 

relevanta, inte siffror. Därmed passade kvalitativ metod bättre för denna typ av 

studie.  

 

Resultatdiskussion  

 

I min undersökning har jag kommit fram till att språkutvecklande arbetssätt i 

förskolan kännetecknas av dialog, kommunikation, samlingar, lek, observationer, 

litteratur och Internet användning. Under denna rubrik diskuteras det som 

undersökningen visar i förhållande till litteraturen jag tagit del av samt egna 

åsikter och tankar.  

 

Dialog och kommunikation  

Resultatet visar alltså att dialog och kommunikation kännetecknar och stimulerar 

barnens språkutveckling. Detta klargörs i resultatet genom att förskollärarna 

menar att det är viktigt att prata med barnen hela tiden. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet på lärande och utveckling förklaras dialog genom att det 
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sociokulturella perspektivet delar dialogismens kommunikativa syn på 

språkutveckling. Detta innebär att läraren via frågor och svar stimulerar barnens 

eget tänkande, så att de själva får komma till rätt insikt om det tema som 

behandlas (Dysthe, 2003). Att dialog mellan barn och vuxna har betydelse för 

språkutveckling framhåller även en annan forskare, Hagtvet (2006). Hagtvet 

menar att dialog mellan barn och vuxna är centralt när det gäller språkutveckling 

eftersom barnets erfarenheter och upplevelser får sin mening av det språk och de 

sociala regler som den vuxne uttrycker i samtal med barnet.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling förklaras 

kommunikation med att barn lär sig i sociala och kommunikativa samspel. 

Resultatet visar att det är viktigt att prata med barnet samt att barnet måste få 

chans att säga något. Vygotskij som är en av grundarna av det sociokulturella 

perspektivet menar att kommunikation är viktigt för språkutvecklingen (Dysthe, 

2003). Vygotskij refererad i Håkansson (1998) säger att det är genom den sociala 

samvaron med andra som barn utvecklar sin språkliga förmåga. Håkansson skriver 

att Vygotskijs inlärningsteori angående språkutveckling betonar interaktionens 

roll för begreppsbildning och språkutveckling. Detta tydliggörs i resultatet genom 

att dialog och god kommunikation på avdelningen mellan personalen och barnen, 

hjälper barnen att lära sig nya ord och begrepp. När det gäller kommunikation 

förklarar Säljö (2000), som forskar om lärande och utveckling inom det 

sociokulturella perspektivet, att det är genom kommunikation som sociokulturella 

redskap skapas och förs vidare.  

Att kommunikation och dialog i interaktion med andra stimulerar språkutveckling 

visar även Håkansson (1998) som menar att barn lär sig språk genom att aktivt 

rekonstruera grammatik. Barn prövar sig fram tills det liknar ett vuxenspråk. 

Utbildningsdepartement (2010) betonar att i ett kommunikativt samspel lär sig 

barn att lyssna och se andras perspektiv. Dessutom är det viktigt att barn får 

uttrycka sin mening och reflektera över sin egen och andras förståelse.  

De personliga reflektioner som kan dras av texten ovan angående 

kommunikationens och dialogens betydelse för barns språkutveckling är att 

utvecklingen av barnets kommunikativa förmåga beror på omgivningens språkliga 

kunskaper och vilja att kommunicera med det. De som jobbar i en förskola måste 

alltså vara språkligt aktiva hela tiden. De tysta barnen på avdelningen bör 

förskolepersonalen uppmärksamma och prata med dem särskilt mycket. Såväl 

studiens resultat, teorier och tidigare forskning visar att kommunikation och 

dialog är viktiga när det gäller barns språkstimulering och utveckling.  

 



36 
 

 

Samlingar  

De intervjuade förskollärarna har berättat att språkutvecklande arbetssätt som 

stimulerar barns språkutveckling är olika typer av samlingar såsom 

språksamlingar, sångsamlingar med rim och ramsor samt högläsning av olika 

barnböcker. Förskollärarna menar att olika samlingar i förskolan genomförs i syfte 

att stimulera och främja språkutveckling. Förskollärarna planerar alltså olika 

aktiviteter som genomförs i form av samling. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet på lärande och utveckling förklaras detta genom den proximala 

zonen.  

Där ett barn befinner sig i nuläget kallar Vygotskij, refererad i Håkansson (1998), 

för den aktuella utvecklingszonen. En pedagogs uppgift är att göra det möjligt för 

barnet att nå sin proximala utvecklingszon, alltså nästa steg i sin utveckling. De 

intervjuade förskollärarna menar att genom de olika planerade aktiviteterna i 

förskolan hjälper de barnen med språkstimulering. Högläsning av sagor hjälper 

exempelvis barn att lära sig nya ord och att utveckla sitt ordförråd. På sina 

samlingar använde de sig även av ramsor som de gör tillsammans med rörelse, 

eftersom ramsorna hjälper barn att uttala ord.   

Fridolfsson (2008) skriver att barn som får språkstimulering i förskolan bättre 

klarar läs- och skrivinlärning när de börjar skolan. Detta framhåller även (Hagtvet, 

2006) som menar att medvetna pedagogiska satsningar som exempelvis rim, 

ramsor, sånglekar och högläsning tidigt, ger större vinster, än någon gång senare i 

livet. Detta har betydelse för barnets utveckling av ordförråd samt dess passiva 

möte med skriftspråket. Sterner och Lundberg (2010) menar att språksamlingar 

hjälper barnen att utveckla förmågan att resonera och argumentera samt att öva 

upp sin uppmärksamhet och koncentration. De ger förslag på hur förskolepersonal 

kan genomföra språksamlingar, arbeta med upprop, högläsning, veckans ramsa, 

språklek och sånglek.  

Sterner och Lundberg (2010) säger vidare att varje enskilt barn i gruppen 

uppmärksammas om samlingen börjar med ett upprop. Högläsning av sagor ger 

barnen möjlighet att utveckla sitt ordförråd och förstå hur ord är uppbyggda. 

Veckans ramsa gör barnen medvetna om ord som rimmar och om språkets 

formsida, alltså att språket består av ord och att orden är uppbyggda av ljud. 

Vidare säger Sterner och Lundberg att sånglek är en aktivitet där barnen genom 

rörelse i socialt samspel får känna språkets rytm och melodi i hela kroppen. Detta 

uppmärksammas även av Söderbergh (1988) som menar att språkutveckling drivs 

av hjärna, fantasi och känsla i samspel med andra människor i barnens närhet.  
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Resultatet visar alltså att de planerade aktiviteterna i förskolan är väsentliga för 

språkutveckling vilket också framgår i en internationell forskning som Snow m.fl. 

(1998) genomförde. Forskning visar att barn som går i en förskola som erbjuder 

en språkutvecklande språkmiljö får bättre resultat i skolan än barn som går i en 

förskola med svag språkmiljö oavsett språkliga hemförhållanden (Wagner m.fl., 

2010). Mina reflektioner till det de intervjuade förskollärarna berättade och 

litteraturen jag tagit del av är att alla typer av samlingar är viktiga att planera och 

genomföra. När barn är delaktiga i de olika planerade aktiviteter som genomförs i 

förskolan tränar de exempelvis på att vänta på sin tur och utvecklar sin 

koncentrationsförmåga. De planerade samlingarna i förskolan är även viktiga för 

att vänja barn till en mer strukturerad undervisning, något som de har nytta av när 

de börjar skolan.  

 

Observationer  

I resultatet framkommer att förskollärarna organiserar de språkliga aktiviteterna 

genom bland annat observationer som grund. De menar att de observerar hur barn 

utvecklas och sedan organiseras arbetet efter barnens behov, exempelvis med att 

dela in dem i olika mognadsgrupper. Liknande tankar finns hos Piaget, som menar 

att språkutveckling är förknippad med den kognitiva utvecklingen. Piaget säger 

alltså att barn lär sig av muntliga förklaringar när de uppnått en viss mognad inom 

området (Håkansson, 2003). Det sociokulturella perspektivet på lärande och 

utveckling förklarar detta genom interaktion (samspel mellan människor), man lär 

sig genom att observera vad andra gör (Hwang och Nilsson, 2011). När 

förskollärarna observerar barn på avdelningen ser de alltså vilka av dem som 

eventuellt behöver hjälp med sin språkliga utveckling, för att kunna anpassa 

aktiviteter till dem. 

De intervjuade förskollärarna menar även att den språkliga miljön organiseras 

genom en pedagogisk dokumentation som ger det möjligt att samtala om olika 

händelser från förskolans vardag. Detta betonas även av Utbildningsdepartementet 

(2010) som anser att det i förskolan bör finnas möjligheter att utveckla förmågan 

att förstå bildens och textens kommunikativa budskap. Möjligheten att samtala om 

bilder, kommentera och höra andras uppfattningar hjälper barn med 

språkutveckling. Min bedömning av förskollärarnas svar är att observationerna är 

viktiga för att bedöma barns utveckling. Det är alltså viktigt att de som arbetar på 

en förskola ser hur barnet kommunicerar med andra barn och vuxna. Dessutom är 

det viktigt att förskolepersonal observerar hur det aktuella barnet leker, alltså 

barnets sociala utveckling. Genom observationen kan förskolepersonalen 

upptäcka vad barn bör utveckla och arbeta med för att åtgärda problemet.  
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Lek 

Resultatet visar att nästan alla aktiviteter som genomförs på förskolan sker i form 

av olika lekar. De aktiviteter som planeras av förskollärarna kopplas till leken för 

att göra det intressant för barnen, leken motiverar barn att lära sig. Enligt 

Läroplanen Lpfö 98 (2010) för förskolan betonas att leken och det lustfyllda 

lärandet är viktigt för barnets språkliga och kommunikativa utveckling och 

lärande. Detta framhåller även Löfdahl (2002) som menar att i svensk förskola 

anses leken som nyttig och legitim som verksamhet i förskolan. Lek hjälper barn 

att utvecklas både socialt och kognitivt. Lek är även ett redskap som hjälper 

pedagoger att observera och bedöma barns utveckling. Enligt Säljö (2000) är en 

av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på människans lärande, 

tänkande och handlande att man intresserar sig för och utnyttjar fysiska och 

kognitiva resurser i samspel mellan grupper och individer.  

Enligt min uppfattning är leken ett socialt fenomen och en resurs som hjälper barn 

med lärande och utveckling, leken kopplar jag även till interaktion. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet innebär interaktion samspel mellan människor, det 

vill säga att barnet lär sig genom att observera och imitera vad andra gör. I 

resultatet klargörs att barnen genom att leka exempelvis vattenlek, lär sig barnen 

olika begrepp såsom flyta, sjunka, lätt och tung. Johansson och Pramling, 

Samuelsson (2007) menar att pedagoger har till uppgift att skapa samspel som 

möjliggör möten mellan lek och lärande och att båda är i fokus. 

De intervjuade förskollärarna menar även att när barn leker olika lekar brukar de 

agera både verbalt och kroppsligt. Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar 

kopplingen mellan lek och språkutveckling som att barn tränar upp sitt språk 

genom leken, eftersom leken bygger på att man hela tiden ger ord åt sin fantasi. I 

leken bearbetar barn sina upplevelser på ett konkret sätt, eftersom allt förklaras 

tydligt och begreppen är sammanbundna med verkligheten. I leken använder 

barnet ett mer varierat språk, de är författare, regissörer och skådespelare till 

berättelsen på samma gång. Genom resultatet och litteraturen som använts till 

studien kan konstateras att leken är viktig för lärande och utveckling. Barnen lär 

sig alltså lättare om aktiviteter genomförs via leken. Dessutom stimuleras barnens 

språk genom den fria leken eftersom barn pratar hela tiden med varandra när de 

leker olika lekar. Det jag anser är viktigt, är att förskolepersonalen ser till att alla 

barn är med i den fria leken. 
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Litteratur och Internet  

 

Viktiga källor där förskollärarna hämtar information och idéer om 

språkutvecklande arbetssätt, är olika böcker, Internet användning och Läroplanen 

för förskolan Lpfö98, (2010). Dessutom hämtas idéer från andra förskollärare och 

förskolor. Utifrån det sociokulturella perspektivet visar detta att vi lär av varandra. 

Säljö (2000) menar att en utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv på 

människans lärande, tänkande och handlande är att man intresserar sig för och 

utnyttjar fysiska och kognitiva resurser i samspel mellan grupper och individer. 

Att vi lär av andra människor påpekar även Hwang och Nilsson (2011) som menar 

att interaktion och socialinlärning innebär ett samspel mellan människor. 

 

I resultatet framgår att några av förskollärarna menar att handledningsboken Före 

Bornholmsmodellen, är en relevant källa där de hittar idéer om språkutvecklande 

arbetssätt i förskolan. Sterner och Lundberg (2010) menar att 

Bornholmsmodellens arbetssätt har till syfte att bereda vägen till läs- och 

skrivinlärning genom att systematiskt öka barnens språkliga medvetenhet via 

leken i förskolan. Barnet bör alltså genom lek och kommunikation med vuxna 

träna grammatiska regler, exempelvis ordföljd, hur ordet böjs, att ett ord kan ha 

olika betydelse och så vidare.  

Läroplanens strävansmål betonar att barn behöver utveckla nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp. Undersökningen visar att förskollärare använder idéer som 

fokuserar på att barn ska utveckla förmåga att samtala, berätta och återberätta 

vilket är ett kulturellt redskap. Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande 

och utveckling skriver Dysthe (2003) att Vygotskij menar att kunskap är beroende 

av den kultur som vi är del av, alltså att oavsett vilket fenomen som studeras är det 

avgörande att alltid omfatta individen i hennes sociokulturella miljö. 

 

Viktigt är således att förskolepersonalen är medveten om hur betydelsefullt det är 

att pröva nya arbetssätt som kan motivera barn för lärande. Om 

förskolepersonalen strävar efter att lära sig något nytt kan det få stor betydelse för 

barns språkutveckling. Enligt min uppfattning är kunskap något som hela tiden 

måste erövras på nytt.  
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Avslutande diskussion  

 

Personal i förskolan har en viktig roll när det gäller att främja och stimulera barns 

språkliga förmåga. I resultatet framkommer det att de planerade språksamlingarna 

och kommunikationen mellan barn och vuxna är väsentlig när det gäller arbetet 

med barnens språkutveckling. De intervjuade förskollärarna menar att 

observationer av barn är oerhörd viktiga för att kunna planera och anpassa de 

olika aktiviteterna som genomförs i förskolan. Resultatet visar att lek och lärande 

hänger ihop och det stöds av den forskning och litteratur jag har läst till denna 

studie. Det är även viktigt att påpeka att resultatet visar att de intervjuade 

förskollärarna utbyter idéer angående språkutvecklande arbetssättet med andra 

förskollärare, talpedagoger och logopeder. Enligt min uppfattning bör denna typ 

av vidareutveckling hela tiden ske. Genom att göra denna studie har jag fått en 

fördjupad förståelse för språkutveckling hos barn som kommer till nytta i 

yrkeslivet. I min framtida pedagogiska verksamhet kommer jag att främja och 

stimulera barnens språkliga förmåga genom att ständigt samtala med dem. Rim 

och ramsor, högläsning och språksamlingar kommer att utgöra en betydande del 

av mitt arbete i förskolan.  
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Vidare forskning 

 

Förslag till vidare forskning, kan vara att undersöka språkutvecklande arbetssätt i 

förskolan utifrån den kognitiva teorin på människans lärande och utveckling. 

Håkansson (1998) skriver att bland de kognitiva teoretikerna har två forskare, 

Piaget och Chomsky, intresserat sig för språkutveckling. Enligt Piaget refererat i 

Hwang och Nilsson, (2011) går ett kognitivt perspektiv på språkutveckling ut på 

att språket är en spegling av tänkandet samt att tänkande kommer först. Piaget 

menar att den biologiska utvecklingen sätter gränser, men samspel med 

omgivningen ger impulser för språkutveckling. Svensson (1993) menar att 

forskning visar på att det finns starkt samband mellan den kognitiva utvecklingen 

och kvaliteten på språkstimulansen som barn får i tidiga år. Enligt Maltén (1997)  

lägger både Piaget och Chomsky stor vikt vid språkträning under förskolestadiet, 

eftersom de menar att barn är mest mottagliga för språkutveckling och inlärning 

under denna ålder.  
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Bilaga   

 

 

Intervjufrågor: 

1. Vilka aktiviteter anser du främjar språkutveckling? 

2. Vilka tillagda aktiviteter och åtgärder genomförs på förskolan för att stimulera 

språkutveckling? 

3. Vilka språkstimulerade aktiviteter i lekens form genomförs på förskolan?  

 

4. Hur hanterar förskolan olikheter bland barn när det gäller språkutveckling? 

5. Hur organiseras den språkliga miljön på förskolan? 

6. Genom vilka källor får man idéer och inspiration för att utveckla aktiviteter som 

främjar barns språkutveckling? 

 

 

 

Följdfrågor: 

1. Vilka spontana aktiviteter främjar språkutveckling? 

2. På vilken sätt främjar pedagogiska dokumentionen språkutveckling? 

3. Vad är TRAS? 

 

 

 


