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Abstrakt 

Syftet med denna undersökning var att se hur verksamma förskollärare uppfattar förhållandet 

mellan barns språkutveckling och dess självkänsla samt hur de arbetar för att ge stöd i barns 

språkutveckling.  

I bakgrunden har jag tagit upp teorier som går att sammankoppla till mitt ämne, tidigare 

forskning samt vad styrdokumenten säger om språkutveckling och självkänsla/identitet. För 

att ta reda på hur språket påverkar självkänslan valde jag att intervjua verksamma förskollä-

rare i den dagliga verksamheten på förskolan genom en kvalitativ intervju. 

Resultatet av min undersökning visar att trygghet är en av grundstenarna till en god själv-

känsla. Förskollärarna är också mycket medvetna om hur viktigt ett bra språk är för att uppnå 

detta, vilket visar sig då de arbetar kontinuerligt för att främja språkutvecklingen. 

Nyckelord: Förskollärare, självkänsla, språk, trygghet 
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Inledning 

En allmän uppfattning som man ofta kan höra är att grundtryggheten är en viktig bas att stå på 

för att utvecklas till en stark individ. Att språket är en faktor som påverkar barns självkänsla 

det vet man sedan länge (Anward och Lundgren, 1978). Det kan också finnas många uppfatt-

ningar om hur det sker. Avgörande för en god självkänsla är upplevelsen av kompetens. Den 

känslan har med det enskilda barnets egna erfarenheter att göra, men den förstärks med hjälp 

av stöd och uppmuntran från omgivningen (Hwang & Nilsson, 2003). 

Anledningen till att jag valt just detta område som grund för min studie var att jag personligen 

har märkt av att en stor andel barn har språkproblem även i högre åldrar och jag ansåg att det 

hade varit intressant att fördjupa sig i vilka följder och samband detta kan medföra. 

Bakgrund 

Barn som får möjlighet att utveckla sitt muntliga berättande stärker både sitt språk och sin 

självkänsla. Dagens samhälle kräver goda kommunikationsfärdigheter. Svårigheter med att 

läsa och skriva får därför stora konsekvenser som kan innefatta att man utelämnar bokstäver, 

svårigheter att läsa långa ord och även att förstå skriven text eller stava korrekt (Hwang & 

Nilsson, 2003).  

Skolverket (2005) tar upp i kursplanen för svenska i grundskolan att språk är människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin 

identitet och uttrycker även känslor och tankar. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelse-

fullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer 

och språk möts.  

Det sociala samspelet mellan barnet och omgivningen menar Vygotskij är betydande för att 

utveckla sitt tänkande och inhämta kunskap. Han menar att barn har stora möjligheter att lära 

sig bara de får vägledning och återkoppling. Barns utveckling främjas när vuxna hjälper bar-

nen att klara sådant de inte klarar av på egen hand och då genom att ställa ”rätta frågor”. 

(Hwang & Nilsson, 2003). 

De grundläggande behoven för en god självkänsla börjar redan då barnet föds och finns i den 

vuxnes omedelbara närhet. Närheten medför trygghet för barnet. Den positiva responsen och 

den vuxnas förväntningar nämns också vara viktiga för att en negativ självbild inte ska ut-

vecklas hos barnet (Ladberg, 2003). När självbilden utvecklas i skolåldern och den blir mer 

tydlig för barnen blir de också mer självkritiska. Det kan innebära att deras självförtroende 

försämras. Barn blir medvetna om egenskaper de har och som de tycker mindre bra om; till 

skillnad från yngre barn som ofta skyller på otur om det visar sig att de inte klarar av något. 

Äldre barn anser oftare att orsaken finns hos dem själva (Hwang & Nilsson, 2003). 
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Begrepp och definitioner 

Självbegreppet är ett begrepp som är hypotetiskt och har flera namn. Förvirring på ”självbe-

greppsområdet” är betydande och man måste därför visa exakt vad som avses med de termer 

som används (Taube, 2007). Hörnqvist (1999) menar att själv-begreppet, ett vanligt före-

kommande begrepp i vardagsspråket och behöver inte samma precision som inom det veten-

skapliga språket. Olika studier nämner självbild som ett generellt och ofta använt begrepp i ett 

vardagligt tal som anger en mängd bilder av en själv. Bergöö & Ewald (2003) menar att dessa 

bilder växer fram i barns delaktighet i olika gemenskaper. 

Självkänsla handlar om vilken uppfattning du har om dig själv och den person du är. Det är 

viktigt att känna att du är respekterad bara genom att vara. Det är lätt att blanda ihop självför-

troende med självkänsla. Självkänsla beskrivs som vår emotionella relation till oss själva, det 

vill säga hur vi värderar vår självbild och hur vi känner oss tillfreds inuti samt den tilltro som 

vi har till oss själva (Johnsson, 2003).  

Självförtroende är personens tilltro till sin prestationsförmåga som kan handla om skolan, 

arbete eller den sociala omgivningen och den förbättras vid uppskattning av andra. Självför-

troende är en viktig del i en stark personlighet och den uppstår då vi får positiv respons genom 

att bli sedda, att lyckas eller att vara betrodd av omgivningen (Grönberg & Hagström, 1983).   

Många menar att det är svårt att skilja självvärdering och självuppfattning åt. Vissa gånger 

används samma ord där innehållet är olika och ibland olika ord men för samma innehåll. Re-

dan vid födseln utvecklas jagmedvetandet och påverkas av den kärlek och omvårdnad barnet 

möts av, vilket har en väsentlig betydelse för hur barnet kommer att se sig själv och sin om-

givning senare i livet. Den bild vi har av oss själva är inlärd och inte medfödd. Erfarenheter 

som misslyckande, framgångar och omgivningens värderingar har lärt oss att värdera oss 

själva. Den bild som vi har av oss rymmer många olika delar som vår förmåga och förmågor 

inom olika områden (Grönberg & Hagström, 1983). 

Taube (2007) nämner tre faktorer som påverkar en persons värdering av sig själv. Hit hör per-

sonens jämförelse mellan sitt ideal-jag, det vill säga så som personen skulle vilja vara. Det 

andra benämns under social–jaget där andras bedömningar av personen har stor betydelse. 

Personens egen erfarenhet går under namnet real-jaget och dessa tre ”jag” påverkar varandra. 

En skillnad mellan ideal-jag och real-jag sänker självvärderingen. 

Ett begrepp som ligger nära intill är ”self-efficacy” (fritt översatt till självbedömd förmåga). 

Det är ett begrepp som handlar om hur man själv värderar sitt eget kunnande av olika uppgif-

ter utifrån tidigare erfarenheter och jämförelser med andra kamrater (Taube, 2011). Enligt 

Hörnqvist (1999) är självbild och självuppfattning de vanligaste svenska begreppen som man 

använder för att få en uppfattning om den generella bilden av självet. 
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Självkänsla 

 

Vid olika förhållanden och perioder i livet är självkänslan olika stark. Är den bra får vi käns-

lan av att vi passar in, och vi vågar ta mera plats. En bra självkänsla är betydelsefull för hur 

man mår och hur man vill leva sitt liv. Vid en god självkänsla vågar vi knyta an till nya kon-

takter och göra saker som vi vill men också att våga säga ja och nej till olika saker. Vid en 

stark tro på sig själv har vi lättare att våga och viljan att anstränga sig är starkare. Chansen till 

framgång blir mycket större vid dessa tankar och vi är också mer benägna att ta risker (Ung-

domsmottagning, 2008). Taube (2007) nämner att medgångar under olika delar i livet som vi 

upplever som personligen viktiga ökar självkänslan. Andra viktiga aspekter är en persons upp-

levelse där en stark uppfattning av kontroll ger en positiv upplevelse likaväl som en känsla av 

att inte ha kontroll kan ha en negativ inverkan på självkänslan.  

Enligt Piaget är jämnåriga kamrater viktigt. En förklaring är att de hjälper varandra att komma 

ur egocentrismen då de förstår hur och vad andra människor tänker och känner. Föräldrarna 

har inte så stor inverkan som jämnåriga kamrater eftersom de inte är jämställda. Kamratskap 

har en fostrande inverkan som utgör en trygg bas som i sin tur stärker självförtroendet och 

även ger ett normsystem. Det bästa redskapen för en god självkänsla under de här åren är 

kanske därför kamratgruppen (Hwang & Nilsson, 2003). 

I vissa situationer är de flesta av oss blyga och framför allt då inför människor som vi inte 

känner eller då vi känner oss osäkra. Blyghet ger uttryck vid samspel med andra människor. 

Psykologiskt visar sig blygheten ofta som dålig självkänsla och låg självtillit. Även om om-

givningen anser att ett blygt barn är intelligent och kompetent tycks den negativa självbedöm-

ningen kvarstå.  Det visar sig att blyghet till viss del är ärftligt eftersom blyga barn i de flesta 

fall har minst en blyg förälder. Dessa barn har också en snabbare hjärtfrekvens och utsöndrar 

mer adrenalin (ett stresshormon), något som gör att deras anspänning blir större (Hwang & 

Nilsson, 2003). 

I skolan undviker blyga barn att hålla föredrag eller att visa upp sig. Det är lätt för en lärare att 

inte se dessa barn eftersom de inte gör något väsen av sig och drar sig för att ställa frågor. För 

att motsäga blygheten är det viktigt att visa värme och acceptans. Det är annars lätt för blyga 

människor att ytterligare förstärka sin negativa identitet. Även om blygheten alltså är medfött 

till en viss del så påverkas den utifrån av det bemötande som barnen får under åren fram till 

puberteten (Hwang & Nilsson, 2003). 

I Ungdomsmottagningen (2008) nämns att när självkänslan inte är på topp kan en känsla av 

att inte vara värd något eller att inte vara bra på något finnas. Självkänsla och makt har sam-

band. Vid situationer där en känsla av att du själv kan besluta och påverka tillvaron så är det 

enklare att ha en bra självkänsla men när du känner oförmåga att kunna påverka kan själv-

känslan försämras. Om självkänslan inte är bra står du över sådana saker som du egentligen 

vill göra eller gör saker du inte vill. Orsaken till en låg självkänsla kan vara många. Vi behö-

ver alla bli sedda, uppskattade och respekterade som person. Om du ofta har fått höra under 

din uppväxt att du inte duger eller är besvärlig sjunker självkänslan. Det är bland annat viktigt 

att bli sedd som barn då självkänslan påverkas negativt om föräldrarna inte finns tillgängliga 
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av olika anledningar. Alla är olika som person, finns det en känslighet tar du till dig lättare av 

vad andra tycker medan vissa inte påverkas alls av åsikter (Ungdomsmottagningen, 2008).  

Inre och yttre självkänsla 

 

Enligt Taube (2007) är det inte enkelt att mäta självkänsla. Särskilt svårt anses det vara att få 

en bild av vad den inre självkänslan handlar om. Det går inte att skilja på inre och yttre själv-

känsla på ett säkert sätt. Den inre självkänslan är ett snävare begrepp än den mer generella 

bilden av självkänsla som man menar är total. Den inre självkänslan skapas till stor del under 

de första levnadsåren. Den anses också vara till viss del genetisk betingad och tvillingstudier 

har visat att vissa medfödda drag i personligheten ger kvalifikationer för en bra inre själv-

känsla (Taube (2007). Enligt Johnsson (2003) hänger den inre och den yttre självkänslan ihop 

med varandra. Hon säger att den inre självkänslan är grundläggande och betydande eftersom 

den bottnar i händelser i förhållande med jagets tillkomst. En väg är då den ges passivt till oss 

av andra genom emotionella bekräftelser. Den andra är då personen på ett aktivt sätt skaffar 

sig ett egenvärde som genom kompetens vilket leder till en yttre självkänsla. 

Enligt ungdomsmottagningen (2008) visar det sig att den yttre självkänslan bygger på fram-

gångar. Den inre självkänslan är en grundläggande, emotionellt baserad upplevelse av det 

egna värdet och som ger svar på frågan om vem jag är. Varje människa bär på dessa två kom-

binationer. Vid en god både inre och yttre självkänsla blir det berikande och framgångarna 

leder till att självkänslan blir starkare. Personer som har en god inre självkänsla både ger och 

tar i relationer, är hjälpsam och tar även emot hjälp vid behov. Personen har också en stark 

integritet och kan säga nej till andras påtryckningar. Den som har en god yttre självkänsla är 

aktiv och söker nya utmaningar, personen satsar på karriären och ställer ofta höga krav på sig 

själv. Vid en låg inre självkänsla kan det innebära att prestationen tar över och vi blir tvångs-

presterare  

Hwang & Nilsson (2003) menar att nära relaterat till hur barn förstår och tolkar andra är hur 

de uppfattar sig själva – deras självbild och deras självkänsla. De flesta barn börjar när de är 2 

och 3 år gamla att kunna nämna sig själva utifrån kön och ålder, men de kan också föreställa 

sig att de är någon annan i en annan ålder. När barnet är 5-6 år blir deras självbild så bestå-

ende att de betraktar sig som en person som i grunden förblir densamma livet ut. Vid 7-

årsåldern förklarar barn sina handlingar utifrån ett här-och-nu perspektiv och några år senare 

har de lättare att relatera sina handlingar till känslor och personlighetsdrag och lite senare bör-

jar de inkludera psykologiska egenskaper som ”jag är snäll”. När barnet når 9- 10 årsåldern 

börjar de få insikt om att självbilden delvis kan förändras beroende på omständigheterna, det 

vill säga att man inte alltid är densamma ”inuti”. Vid ungefär samma ålder börjar barn kunna 

hantera motstridiga uppfattningar om sig själva och andra, till exempel att de kan tycka om 

någon men samtidigt vara arg på den personen (Hwang & Nilsson, 2003).  

Enligt Hwang & Nilsson (2003) får barn lättare att uppfatta sin självbild i skolsituationer och 

att det börjar innehålla både positiva och negativa aspekter. Mellan 7-12 års ålder är barns 

behov och drifter mer stabila, de visar en bättre perceptions- och bedömningsförmåga vid den 

här åldern liksom begreppsförståelse och koncentration som är viktigt för att klara av skolan. 
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Framför allt den språkliga utvecklingen skapar kvalifikationer för barnen att kunna tillägna 

sig formella skolkunskaper. När barn lyckas ser de sig själva som kompetenta men när de 

däremot misslyckas får de en känsla av underlägsenhets- och mindervärdeskänslor. För de 

flesta av barnen uppstår ett tillstånd av att de växlar mellan en bra självkänsla och ett bra 

självförtroende och känslor av underlägsenhet och en oförmåga.  

I tidig skolålder är barn mer mottaglig för olika slag av förstärkning som en kram eller en lek-

sak men också för uppmuntran och en berömmande blick. Avgörande för en god självkänsla 

är kompetens som stärks med hjälp av stöd och uppmuntran från omgivningen. Vygotskijs 

begrepp om proximal utveckling där han menar att barn behöver meningsfulla uppgifter som 

är lagom svåra och samtidigt genom råd och stöd från vuxna få den handledning och vägled-

ning som de behöver. Då självkänslan får sig en allvarlig törn kan barnens motivation av att 

försöka sjunka. De drabbas av så kallad inlärd hjälplöshet, de misslyckas och känner inte nå-

gon vilja med att fortsätta försöka. När till exempel flickor upprepade gånger får höra av lä-

rare eller föräldrar att de är dåliga i matte är otekniska eller att de inte kan spela fotboll resul-

terar det i att dessa flickor inte kommer att försöka prova på kognitiva eller fysiska utmaning-

ar av rädsla för misslyckande (Hwang & Nilsson 2003). 

När man mäter begreppet self-efficacy (självbedömd förmåga) ber man eleverna själva be-

döma hur bra de anser sig vara inom ett visst område och i förhållande till ett visst mål. Man 

har uppmärksammat att en hög självbedömd förmåga minskar oro och stress samt att det leder 

till största möjliga ansträngning och stort engagemang även i svåra och utmanande uppgifter i 

skolan. De elever som har låg självbedömd förmåga håller sig borta från uppgifter som de 

tycker är svåra därför att det känns skrämmande samt att självbedömda förmågan kan sjunka 

ytterligare. Dessa elever har lättare att förstärka sina svaga sidor och uppfattar olika situation-

er som svårare än vad de i själva verket är (Taube, 2011).   

Rose (2008) anser att en bra självkänsla har blivit nyckeln till ett bra liv i dag. Självkänsla 

handlar om hur vi värderar oss själva, att vi accepterar våra egna behov, känslor och instink-

ter. Hon säger – att med tillförsikt ser att vi själva liksom andra människor har en given plats 

här på jorden. Självkänslan är psykets fundament. Med en hög självkänsla blir människan 

tillitsfull och nöjd med sig själv, en inre kraft som ska bära livet igenom. Saknar man den 

fasta grunden ”svajar hela bygget”. Självkänslan är djupt gömd inuti vårt psyke och dess ur-

sprung är inte helt enkelt att förstå, den grundläggs i tidiga år och bygger då upp en idealbild 

av oss själva. Sedan slutet av 1800-talet utmärks psykologins historia av frågan om det är 

kompetensen som ger människan hennes grundläggande självkänsla eller om det handlar om 

tidig bekräftelse från viktiga personer i omgivningen. Sanningen ligger bakom det båda 

aspekterna – vi blir till ett växelspel med andra samtidigt som vi stärks av att kunna något. 

Hög självkänsla ansågs ett tag kunna förhindra brott, missbruk, droger och annat men det 

finns inget som tyder på att en hög självkänsla ligger bakom högre betyg eller bättre karriär. 

Det minskar inte alkoholmissbruk och påverkar knappast brottsligheten. ”Det var den största 

besvikelsen i mitt liv” lär den amerikanska psykologiprofessorn Roy Baumeister ha sagt, vid 

en vetenskaplig genomgång för Världshälsoorganisationen, WHO av vad som framkommit 

gällande forskningen om självkänsla (Forskning & framsteg, 2008). 
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Språkets grundläggande funktioner 

Enligt Arnqvist (1993) är språkets grundläggande roll att förmedla budskap. Barn använder 

språket för att förmedla dess känslor, behov och attityder till sin omgivning. En viktig syn-

punkt är dess sociala funktion som barn tillägnar sig tidigt genom samtal med främst modern. 

Barn kan använda språket som stöd för att planera sin omgivning, till exempel genom att an-

vända sig av ett ord som sammanfattar ett helt sammanhang istället för att beskriva varje sak 

för sig. För att reda ut problem och utveckla våra tankar utnyttjar vi språket som även används 

för att styra vårt handlande samt att hjälpa oss att planera och utföra olika handlingar.  

Enligt Arnqvist (1993) visar det sig att tal- och språkutveckling är en process där barn utveck-

lar sitt modersmål. Språkutvecklingen fortsätter efter att det blivit invant och består även av 

utvecklingen och det naturliga åldrandet av språket. Spädbarnets språkutveckling startar långt 

förrän de börjar använda sig av det talade språket. Genom miner och skrik kan spädbarnet 

redan vid födseln göra sig begriplig. Innan barn rår på det talade språket använder de sig av 

olika sätt att meddela sig på framförallt genom kroppsspråk, gester, miner, skrik, och joller. 

Det finns skilda åsikter om det så kallade barnriktade talet eller bebisspråket. Vissa menar på 

att det skulle hindra barnets utveckling, medan andra anser att det kan göra språket mer intres-

sant och påverkbart för barnet. Den grundläggande språkutvecklingen är färdig för de flesta 

barn vid 4 års ålder och då har de samma kunskaper som en vuxen när det gäller uttal och 

grammatik. Utvecklingen går olika fort för barn, vissa har en fördröjd eller försenad eller av-

vikande tal- och språkutveckling och oftast finns det inte någon förklaring till detta (Arnqvist, 

1993). 

Enligt Lennberg (1967) har frågan om det förekommer en avgörande period för språktilläg-

nandet diskuterats. Han väckte förslag om att språkets mognande och specialiseringen av 

olika hjärnfunktioner måste överensstämma. Hjärnan specialiseras mera fram till puberteten 

och det har bevisats att språket finns i den vänstra delen av hjärnan. Det betyder att skador 

och störningar på den vänstra delen av hjärnan kan hindra en persons språkförmåga. Enligt 

forskning sker hjärnans specialisering tidigare än i tonåren. Hos förskolebarn utvecklas språ-

ket snabbt och främst vid den tiden. Det finns enstaka exempel på där språket tillägnats vid 

senare tidpunkt än förskoleålder efter den tid då hjärnan utvecklats som mest. Där har det 

framgått att det går att utveckla språket med hjälp av rehabiliteringsprogram samt ömhet, 

värme och språklig stimulans. Resultatet blev mycket bra men språket blev ändå inte den-

samma som förväntas av ungdomar vid dennes ålder. 

Det typiska hos små barn är att huvudet är otympligt stort i jämförelse till kroppen, det är där-

för att hjärnan redan är långt utvecklad och därför behöver mer utrymme. I början vid jämfö-

relse med andra organ är ändå hjärnan långt ifrån färdigutvecklad. Det som skiljer hjärnans 

nervceller och kroppens andra celler åt är att de håller kontakt med varandra genom att skicka 

nervimpulser emellan varandra, så kallad synapser eller cellkopplingar. Detta bildande startar 

redan under fosterstadiet. Vid 1-2 års ålder är den som högst och minskar sedan något under 

2-års åldern men ända fram till tonåren är bildandet starkt och pågår sedan livet ut. Hjärnan 

utvecklas då barnet utvecklar olika förmågor som att klara av att röra sig, höra, minnas och 
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prata. Vid 3-års åldern har barnet ett språk som är funktionell och vid denna ålder börjar bar-

net minnas tidigare händelser (Lennberg, 1967). 

Småbarnsåren är den period som man tar till sig ett språk maximalt på ett ofrivilligt och natur-

ligt sätt. Språket har även stort inflytande på det så kallad episodiska minnet eller långtids-

minne, det är här som händelser lagras sådant som man kan komma ihåg som när och var 

olika händelser ägde rum (Westerlund, 2009).  

Medvetenhet om språket 

 

Att vara språklig medveten innebär att man distanserar sig till språket, att man kan fokusera 

på språkets form istället för på språkets innehåll. Det handlar om att ha förmåga att dela upp 

ord i stavelser eller i speciella ljud. Det har visat sig att språklig medvetenhet har stor bety-

delse för läs- och skrivinlärningen. Vid olika lekar med ljud lär sig barn olika regler för språ-

kets ljud, vilket kommer till stor nytta vid senare läsinlärning (Eneskär, Johansson & Svens-

son, 2001). Barn är relativt tidigt kompetenta språkanvändare men har ändå svårt att ha en 

medveten hållning till språket, de kan ha svårt att skilja orden från dess innebörd. Om en fyra-

åring bads att säga ett kort ord som till exempel ”Lillasysters tår”, vittnar det om att de tror att 

ett kort ord är samma som något som är litet. Barn har svårt att se handling i språket och dess 

formsida eftersom det är orimligt för ett litet barn att gå utanför en här- och-nu-situation ef-

tersom barn har en förmåga att gå helt upp i den lek eller annan aktivitet som de utövar. Man 

får på distanserad hållning upptäcka språket med barnet på det sätt som de förhåller sig till 

livet och nu-situationen. Barnet upplever språket svårt att förstå och att använda det gör det 

mycket svårt för dem att ägna sig åt någon annan situation som uppehåller deras tankar, som 

att till exempel att lyssna på två personer samtidigt (Tornéus, 1986).  

Enligt Tornéus (1986) hör förmågan att medvetet styra och samtidigt vara inriktad på intresset 

ihop med den kognitiva, tankemässiga mognaden. I takt med att den kognitiva mognaden ut-

vecklas blir barnets förmåga att visa upp en distanserad och medveten hållning till språket och 

omgivningen större.  

Viktiga aspekter för språkutvecklingen 

Enligt Eneskär, Johansson & Svensson, (2001) lär sig inte barn språk endast genom att härma 

vuxna. Förr förväntade man sig att språkfel skulle försvinna med tiden genom mera träning, 

men idag vet vi att språkutveckling är en skapande process som äger rum när man är i samspel 

med andra. Med hjälp av egna mönster och regler bygger barnet upp en språklig förmåga som 

hör samman med verkligheten. Det är ett sammansatt system av regler där individen kan för-

stå och uttrycka meningar oavsett om hon hört dem vid tidigare tillfälle. För att skapa ett så-

dant regelsystem är det viktigt att barnet får bekanta sig med språket under meningsfulla 

sammanhang och själv få möjlighet att utnyttja det. Olika upplevelser, behov, tankar och 

känslor har stort inflytande för att språket ska utvecklas positivt. En av orsakerna är att hjär-

nan kräver kommunikativa yttranden där språket används och riktas till den som det avser. På 

det sättet bygger man upp ett grammatiskt mönster som är av stor betydelse. Barnets miljö 

runt omkring är viktig, det är till fördel om den är en varierande händelserik omgivning då 
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barnet får möjlighet till fler språkliga samspel som utvecklar det positivt (Eneskär., et al 

2001). Det är viktigt för ett barns utveckling och för ett liv i vårt samhälle att kunna producera 

språk och att uttrycka sig, det är inte tillräckligt med att bara förstå språket. Visar det sig att 

det skulle finnas olikheter kan det bero på brister i den språkliga förmågan vilket anknyts till 

hjärnan eller det kan även vara så att det förekommer yttre defekter som hörselskada eller 

gomdefekt (Eneskär et al).  

Motivationen är vår motor som får oss att sträva efter att åstadkomma vissa saker och låta bli 

andra, motivationen har en tendens att variera vid olika tillfällen. De som tenderar att vara 

motiverade använder alla sina mentala resurser, koncentrerar sig vid olika uppgifter, an-

stränger sig till max och vid motgångar ger de inte upp. Vi har en medfödd drift att förstå hur 

saker och ting fungerar, vår önskan är att hela tiden skaffa oss kunskap och att få så stor kom-

petens som möjligt. Barn föds med en nyfikenhet, därför är småbarn frågvisa på grund av de-

ras stora kunskapstörst. Inlärningssituationen till kunskap som har upplevts som negativ har 

en tendens att bli hämmad därför att den lika vanliga situationen att värdera sig också finns 

där, det kan medföra att man undviker de svåra uppgifterna för att inte behöva känna att man 

är dålig på något (Taube, 2011). 

Bokläsning 

 

Det har uppmärksammats att högläsning ur böcker bildar lämpliga situationer för språkut-

vecklingen, det är gynnsamt för ordförrådet och ger en upplevelse av språk som är kopplad till 

nutid, framtid och det förflutna (Eneskär, Johansson & Svensson, 2001). Barnen får begrepp 

om vad läsning är och vad en berättelse innefattar, samt att barnet lär sig att förstå skolans 

pedagogiska kod om den vuxne framför frågor som anknyter till texten (Eneskär et al., 2001). 

Ett aktivt förhållningssätt av den vuxne tilltalar språkutvecklingen, såsom samtal vid läsning 

där man diskuterar ord och okända begrepp eller egna erfarenheter som anknyter till boken, 

det förhållningssättet ansågs vara mer positivt än att läsa en bok rakt igenom. Det har upp-

märksammats att daglig högläsning förbättrade språkljudet hos 1–åringar redan efter fyra må-

nader och att de barn som lever i en rik språklig miljö vid andra levnadsåret kommer på hur 

man läser redan vid treårsåldern. Dessa barn har en mycket mer utvecklad känsla för språket 

än vad som anses vara normalt (Eneskär et al).   

Det har visat sig att föräldrarnas intresse för högläsning är betydelsefull för barnens språkliga 

förberedelse inför deras senare läsande (Dominkovic & Isling 1989). Barn tycker om upprep-

ningar, vilket är ett sätt att lära sig bokspråket. När barnet har läst nog många böcker kan det 

se reglerna på ett sätt som det förstår och det gör att det kan följa med i boken och förstå det 

som berättas (Hansson & Ljungström, 2006). Läsupplevelser fördjupas om barnen ges tillfälle 

att tillsammans med andra barn och med vuxna, samtala om böckerna, ställa frågor, kommen-

tera och ta del av andras uppfattningar. En variationsrik verksamhet i förskolan där barn får 

tillgång till olika material och metoder i en kreativ text- och skrivmiljö gynnar deras språk och 

läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2005).  

Tanken bakom barnbokstexter är att de ska läsas högt, barnen får en känsla av hur språket 

låter och det ger dem även ett bra uttal. När barnen tar del av andra världar och följer perso-
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nerna i böckerna i olika situationer lär de sig bättre att förstå omgivningen och hur livet fun-

gerar (Hansson & Ljungström, 2006).  

Leken 

 

Leken är central för barns språkliga och kommunikativa utveckling och där barnen bland an-

nat bearbetar sådant de varit med om. I leken tar barn även initiativ och utvecklar vänskapsre-

lationer och förhandlar om lekens innehåll och regler. Leken samt barnets språkförmåga och 

språkutveckling hör gemensamt ihop. Lek fastställs som något man gör ”på-låtsas”. Språket 

grundas på begreppsuppfattning och att kunna använda symboler. För att barnet själv ska 

kunna låtsas-dricka från ett glas förutsätter det att barnet förstår begreppet ”glas” och 

”dricka”, men det fordrar inte någon symbolförmåga som det gör när barnet låtsas-matar 

dockan. Nu krävs mer än att förstå begreppen ”docka” och ”mata”. Nu måste barnet förstå 

relationen till varandra, som att man inte matar bilen eller bollen. För att utveckla ett språk är 

det inte tillräckligt med bara begreppsuppfattning utan även symbolförmåga är en viktig för-

utsättning (Westerlund, 2009).  

Vid rollek är språket i centrum, vid 2,5-3 års ålder väntas man få se denna lek. Barnet tar efter 

sådant som de har varit med om eller har sett och oftast är ordval, språk och uttryck svårare än 

barnets vanliga språkbruk. I lekar som vid spel där det är regler som styr förekommer diskuss-

ioner som gör att det sociala samspelet liksom språket får träning. En lek som tittut- och 

gömmaleken är båda pratsamma lekar och uppmärksamheten kan tillsammans med en vuxen 

vara en förutsättning för ett samtal där språket utvecklas (Westerlund, 2009).  

För att barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk fordras att barnen stimuleras och aktiveras 

fysiskt, emotionellt och intellektuellt. Vi vet att barns språkutveckling är beroende av deras 

allmänna hälsa och även deras fysiska och motoriska utveckling (Bratt, 1985). När barnet 

utövar lekar utomhus så tränas balanssinnet. Vid bilåkande ändras inte huvudets läge så 

mycket, vilket gör att balanssinnet inte stimuleras så bra men vid aktiviteter som klättra, 

snurra, gunga, rulla och åka rutschkana stimulerar och utvecklar nervceller i innerörat. Hjär-

nan påverkas av balanssinnet som ger en ökad vakenhet och påverkar barnet vid stillasittande 

aktiviteter. Vid detta tillstånd har hjärnan lättare att omvandla fakta till kunskap, vilket är ett 

villkor för att utveckla abstrakt och logiskt tänkande (Bratt, 1985).  

Det har visat sig att de barn som lever ett passivt liv samt de med sämre motorisk utveckling 

kan få en fördröjd läs- och skrivutveckling. När barn får röra sig fritt och leka stimuleras ut-

veckling och inlärning. Särskilt viktigt anses det vara fram till sju års ålder, det är då som bar-

net tränar upp sin motorik och även hjärnan utvecklas som mest då och den tar emot bety-

dande mängder sinnlig information. Berörings-, led-, muskel- och balanssinnet är de tre hu-

vudsakliga sinnena och gör en bas för barns motoriska utveckling. Dessa sinnen samspelar 

och hjälper hjärnan att tyda och sortera skilda sinnesintryck, alltså anses rörelse vara den bästa 

hjärngympan för de små (Hansson & Ljungström, 2006).          
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Tvåspråkighet 

 

Forskning om tvåspråkighet är omfattande och har pågått åtminstone sedan mitten av 1900-

talet (Skutnabb-Kangas, 1981). Tidigt uppmärksammades frågor om tvåspråkighet i 

skolsammanhang. I tidig sådan forskning sågs flerspråkigheten som ett hot mot den intellek-

tuella utvecklingen, medan senare forskning visat på fördelar (Johansson, 1996). I en tolkning 

av forskningen visar Arnberg (2004) att föräldrarna ofta är oroliga över om tvåspråkigheten 

kommer att försena talet och om tvåspråkigheten kommer att påverka inlärningen av svenskan 

negativt.  

Tvåspråkighetens påverkan på majoritetsspråket har både positiva och negativa effekter. De 

tvåspråkiga barnen har inte lika mycket kontakt med de båda språken och därför kan det ta 

längre tid för dessa barn att komma upp i samma nivå som de enspråkiga barnen när det 

kommer till förmågan att hantera språket (Arnberg, 2004). Att vara tvåspråkig är enligt forsk-

ning gynnsamt, dessa personer är mer entusiastiska samtalspartner samt mindre fördomsfulla 

vid jämförelse med de enspråkiga i allmänhet.  Enligt forskning har det visat sig att i de famil-

jer där en av föräldrarna talar svenska är dessa barns svenskkunskaper lika bra som de svensk-

talande, en förutsättning är att det även finns kontakt med svenska språket utanför hemmet. 

Barn språkblandar innan de är medvetna om de båda språken och de använder ord från båda 

två i meningar innan de lär sig skilja dem åt. En stor fördel är att tvåspråkighet är ett bra sätt 

om man ska lära sig flera språk i livet. De har även lättare att ta till sig ytterligare språk och 

gör också fortare framsteg vid språkinlärning (Arnberg, 2004). Modigh, Lundenmark & 

Löthagen (2008) nämner att olika undersökningar och studier visar på att barn som är fler-

språkiga presterar sämre än de svenskfödda eleverna, vilket är ett av de viktigaste målen att 

komma tillrätta med i skolan. 

Tidigare teorier om språkinlärning 

Skinner utformade på 1950-talet utifrån den behavioristiska synen en modell för barns språk-

utveckling där han antog att barnet genom att slaviskt härma lärde sig språk. Miljön var före-

bilden och när barnet härmade rätt medverkade de runt omkring med gillande men när barnet 

gjorde fel var det rättelse genom ogillande som gjorde att barnet slutade med det språk som 

inte var korrekt. Chomsky menade att den nativistiska uppfattningen var den rätta och den 

synen formade barnspråksforskningen på 1960-talet. Man antog att språkförmågan hos barnet 

var helt genetiskt, arvsmässigt och betingad, att språkets grammatik skulle till en viss del vara 

något man föds med (Söderbergh, 1997).  

Piaget hade den uppfattningen att språket är ett teckensystem som utvecklats i sammanhang 

som är sociala. Språket är bunden till den kognitiva utvecklingen, samtidigt är de kognitiva 

färdigheterna bunden till individens mognad även det sociala samspelet har inverkan på ut-

vecklingen. Enligt Piaget handlar barnet och språket om hur barnet blir mera socialt. Han de-

lade upp språket i ett egocentrerat och ett socialiserat språk. Det egocentrerade språket menas 

att barnet inte bryr sig om någon lyssnar eller vem den pratar med. Språket är egocentriskt 

därför att barnet talar till sig själv och har oförmågan att fastställa lyssnarens position. För ett 
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litet barn anses inte språket vara varken socialt eller kommunikativt därför att den inte har 

förmågan att skilja på sig själv och omgivningen (Arnqvist, 1993).  

Arnqvist, (1993) nämner att Piaget anser att den huvudsakliga utvecklingen av språket sker 

vid det preoperationella stadiet när barnet är mellan 2-7 år. Vid den här tiden märks koppling-

en mellan språkutveckling och den kognitiva utvecklingen samt att barnet kan göra sig fri från 

sitt egna perspektiv och från kroppen. I början är talet bestämt av situationer som är verkliga 

samt ger uttryck för ”här- och- nu- situation”, vid senare tillfälle kan barnet beskriva framtid 

och förfluten tid.  

Piaget hade teorin att alla barn går igenom olika åldersrelaterade utvecklingsstadier. Han har 

haft stor påverkan på olika utbildningssystem i västvärlden och medverkan till vår uppfattning 

om lärande och utveckling. Teorin tar inte hänsyn till den sociala omgivningen och den vux-

nes uppgift är att inhämta olika aktiviteter och redskap. Han menade att det inte är någon idé 

att förklara muntligt för barnet förrän man befinner sig i det stadie då man är mogen att förstå 

samtalet. Piaget hade den uppfattningen att barnets tidigaste tal som han kallade autistiskt 

återgav barnets egna behov och önskemål och att ett logiskt och socialiserat tal kom inte för-

rän senare (Arnqvist, 1993). 

Vygotskij och Piaget hade mycket gemensamt när det gäller barns språkutveckling och delade 

intresset för den kognitiva utvecklingen. Vygotskij framhåller interaktionen som betydelsefull 

för begreppsbildning och språkutveckling. Han menar att det är genom den sociala samvaron 

med andra som barnet upptäcker språket, de kan inte på egen hand utan språket utvecklas med 

stöd av vuxna vid samtal och att de språkliga anpassningarna som vuxna gör instinktivt är 

betydelsefull för små barns språkutveckling. Vygotskij ansåg att barnets tidiga tal var socialt 

eftersom det alltid hörde samman med kontakten med andra människor. Han menade att barn 

som befinner sig i de första utvecklingsstadierna måste genom talet formulera för vad de gör 

och tänker (Håkansson, 1998).  

Enligt Smith (2010) är kontakt, trygghet och kärlek en viktig förutsättning för att barn ska 

utveckla ett språk och framkalla en positiv självbild. Språkkutvecklingen hör ihop med perso-

nens hela utveckling. Det sägs att språket är en existentiell förutsättning. Språk hänger sam-

man med identitet, social tillhörighet, tankeutveckling och andra olika förutsättningar till ut-

veckling.  

Enligt Dominkovic & Isling (1989) är det vanligt att barn långt innan skolstarten utvecklar sin 

läsförmåga. Både böcker, TV, spel och datorspel är av betydelse. Oftast är barnen mycket 

intresserade inom de referensramar som de skapat själv. Eget kunnande av skriftspråket har de 

redan skaffat sig då de kommer till förskolan och gärna förmedlar de sina kunskaper till kom-

pisarna. Om barnen har stor erfarenhet av språk så blir de bättre på att lära sig läsa. När man 

talar med barnen vid olika situationer så ökar barnets språkförståelse liksom vid visor och 

olika ramsor. Vid sång med barnen lär de sig ord, meningar, rytmer, rim och upprepningar. 

Det har inte någon betydelse vad man läser eller berättar till barnen utan det är mängden av 

ord och meningar som gör att de får större ordförråd och en förståelse för språket. Det är be-

tydelsefullt att ta tillvara på barns spontana intresse och nyfikenhet för språk och kommuni-
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kation. Se till miljön om den är variationsrik som utmanar och stimulerar barnens språk och 

kommunikationsutveckling (Lpfö 98, skolverket, 2010).  

Enligt författarna bör högläsning vara ett viktigt inslag i barnens vardag på förskolan. Det 

betonas hur viktigt det är att barnen får arbeta med olika uttrycksmedel och att förskolan bör 

arbeta i större omfång då det gäller språket samt att barnen ska bli engagerade på ett lekfullt 

sätt. Enligt forskning är det viktigt att barnen innan skolstart får många möjligheter att ut-

forska språket både i tal och skrift för att berika språk- och läsutvecklingen (Dominkovic & 

Isling, 1989).  

Läroplanen 

Enligt nya läroplanen för förskolan är det större fokus på lärandet. Målet är att barnen ska 

vara bättre förberedd när de börjar skolan. Det som ska lyftas fram mer med lekens hjälp är 

matematik och språk. Det nämns att barnen på ett lekfullt sätt ska ta till sig ny kunskap, det 

bör också ske på barnens villkor att leka fram kunskapen gemensamt med andra.  

I Lpfö 98 (skolverket, 2010) kan man ta del av att förskolan strävar efter att varje barn ska 

utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd, 

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

och kommunicera med andra.  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Försko-

lan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling samt uppmuntra och ta till 

vara barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Läroplanen nämner strävan 

efter att barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter, 

förstå rättigheter, skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Enligt skolverket ska 

barnen få stifta bekantskap med böcker och bilder. Läsupplevelserna fördjupas om barnen ges 

tillfälle att tillsammans med andra barn och med vuxna samtala om böckerna, ställa frågor, 

kommentera och ta del av andras uppfattningar (Lpfö 98, skolverket, 2010).  

Språk- och begreppsutveckling är nära förknippad med hur barn utvecklar en förståelse för sig 

själva och olika fenomen i omvärlden och hur de kan använda dessa kunskaper i sin vardag. 

Genom personalens dialog med barnet och barngruppen utmanas språket och tänkandet i ett 

meningsfullt sammanhang (Lpfö 98, skolverket, 2010). 

Värdegrunden nämner hur viktig uppgiften är för verksamheten genom att grundlägga och 

förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Den uttrycker också det etiska förhållnings-

sätt som ska prägla verksamheten. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och re-

spekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Lpfö 98, 

skolverket, 2010). 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur verksamma förskollärare uppfattar förhållandet mel-

lan barns språkutveckling och deras självkänsla samt hur de uppfattar att de kan ge stöd vid 

arbete med detta. 

1.Vilken uppfattning har pedagogerna om sambandet mellan språkutveckling och självkänsla? 

2. Hur arbetar pedagogerna på förskolan för att ge stöd i barns språkutveckling? 

3. Hur arbetar förskollärarna för att stärka barns självkänsla? 

Metod 

I studien har kvalitativa intervjuer använts. Syftet var att komma in i den intervjuades var-

dagsvärld och få ta del av dess kunskaper och uppfattningar inom området.  

Enligt Kvale (1997) handlar den kvalitativa forskningsintervjun om den intervjupersonens 

vardagsvärld. Han menar att den kvalitativa forskningsintervjun har en alldeles särskild möj-

lighet att komma åt och beskriva den levda vardagsvärlden och att intervjun eftersträvar kvali-

tativ kunskap. 

Innan jag gjorde min kvalitativa intervju tog jag kontakt med de intervjuade för att bestämma 

en tid för intervjun som skulle passa. Intervjufrågorna som ställdes var samma till alla förskol-

lärare med följdfrågor som följd. Jag använde mig av ljudinspelning då fördelen med denna är 

att informanternas svar kan dokumenteras exakt. Jag skrev sedan ner materialet som var två 

timmar långt från intervjuerna direkt på datorn. 

En kvalitativ intervju är enligt Patel & Davidson (1991) ett område som är komplex för hur 

intervjustudier kan tillämpas i forskningsarbete. En orsak till det är att kvalitativa intervjuer 

inte är lika utan de skiljer sig på olika sätt åt och oftast ger frågorna som intervjuaren ställer 

plats för personen som blir intervjuad att svara med egna ord. Oftast är det inte något problem 

för den intervjuade att prata inför en ljudinspelning men det kan ändå vara så att den som blir 

intervjuad blir påverkad, vilket kan innebära att när inspelningen stängs av börjar den inter-

vjuade att prata spontant och inte alls lika logiskt och förnuftigt som när ljudet spelades in 

(Patel & Davidson, 1991). 

Intervjuare och intervjuperson är båda medskapare i ett samtal, men rollerna är olika på så sätt 

att intervjuaren upplyser om sitt forskningsproblem och den intervjuade har gått med på denna 

dialog utan egentligen ha någon direkt nytta av den. Forskarens roll i en sådan intervju kan 

göras på olika sätt beroende på vilket syfte med den aktuella granskningen är. Det kan handla 

om att forskaren intar en roll med medkänsla för att nå fram till en förståelse, i andra sam-

manhang där andra metoder används kan det hända att medkänsla inte behövs på samma sätt 

för att skapa ett meningsfullt samtal. Som intervjuare bör man vara medveten om att samtalet 

kan ge upphov till olika nyanser i det som studeras, beroende av hur man medverkar i samta-

let (Patel & Davidson, 1991). I undersökningen har jag ställt frågor till intervjupersonerna för 
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att få dem att prata om sina uppfattningar. Frågorna redovisas i bilaga 1. Dessa frågor gav 

svar som var olika långa eller utförliga beroende på den svarande och det är innehållet i dessa 

svar som jag analyserat.  

Enligt Hörnqvist (1999) så förenar livsvärlden det kroppsliga och det själsliga. Det är en värld 

som skildrar det liv som levs. Livsvärlden består av individuella, sociala, perceptuella och 

praktiska erfarenheter. Livsvärlden är ett levt perspektiv och är den verklighet som personen 

tar för given i sina vardagsaktiviteter. Det man upplevt tidigare i samspel med andra påverkar 

som Hörnqvist nämner ”varje unik elevs livsvärld”, det kan handla om de värden, tabun och 

moraliska begrepp som finns i vår kultur och subkultur som sedan blir en del i vår verklighet, 

vår levda värld. Ämnet för fenomenologin var först medvetandet och upplevelsen men bred-

dades till att även omfatta den mänskliga livsvärlden och även människans kropp och hand-

lande i ett historiskt sammanhang (Kvale, 1997).  

Människans erfarenheter utmärker både hennes handlingar och hur hon uppfattar sig själv och 

sin kompetens. För att få en inblick i olika förhållanden måste vi gå till oss själva och få upp-

leva dem. Det är genom våra erfarenheter som vi skaffar oss kunskap och kan skildra förhål-

landen. Upplevelser är unika för varje person, då är det viktigt att försöka uppfatta världen så 

som den framträder för den särskilda individen och att genom personens förklaring av upple-

velser försöka förstå den mening som erfarenheter har för just henne (Taube, 2007). 

Urval och avgränsningar 

Undersökningsgruppen består av fyra förskollärare som arbetar på olika förskolor och har 

många verksamma år bakom sig. Jag gjorde ett medvetet val av undersökningsgruppen utifrån 

mitt syfte och frågeställningar då jag valde förskollärare som hade lång erfarenhet med att 

arbeta med barn. Backman (2008) menar att forskare kan göra medvetna val och bedöma 

vilka som lämpar sig bäst att delta i studien utifrån syfte och frågeställningar. 

Bearbetning, analys och tolkning 

Enligt Patel & Davidson (1991) är syftet med kvalitativa undersökningar att skaffa en annan 

och djupare kunskap om det vi vill undersöka. De nämner att det är bra att ofta analysera un-

der och efter varje intervjutillfälle för att kunna upptäcka eventuella brister i de svar som 

framkommer och det i sin tur kan ge ett felaktigt resultat utifrån syftet med studien. Jag gjorde 

så att jag skrev ned intervjun till datorn efter varje intervjutillfälle för att erhålla tolkningar 

som ännu var aktuella för mig. Fördelen med att göra en löpande analys är enligt Patel & Da-

vidson (1991) att vi kan få idéer om hur vi ska gå vidare. Det kan visa sig att vi i intervjun har 

glömt något eller att de intervjuade fattat frågorna på ett sätt som vi själva inte tänkt på. 

Kvale (1997) menar att utskrifter av intervjuer oftast bygger på tolkningar, och att tolkning av 

data är en av flera tänkbara analysmetoder. Jag vill nämna att detta är min tolkning av inter-

vjuerna och som är grund för resultatet. Intervjun spelades in via ljudinspelning. Jag har valt 

att transkribera intervjuerna i sin helhet vilket gav mig ett omfattande material som var myck-

et tidskrävande att bearbeta. Enligt Patel & Davidson (1991) resulterar ett begränsat antal in-
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tervjuer i en stor mängd textmaterial om vi skriver ner dem. Det gör att kvalitativa undersök-

ningar är tid- och arbetskrävande. 

Analysen är inspirerad av Öhrling (2000) som utförligt har beskrivit tillvägagångssättet. Ut-

formning följer den uppläggning som av Öhrling och Hallberg (2000) benämndes Structural 

analysis (p.27). Den innebär att de nedskrivna intervjusvaren genomlästes ett flertal gånger. I 

denna process fick jag fram det jag kallar meningsbärande enheter. Dessa består av direkta 

citat från intervjusvaren som uttrycker olika aspekter av intervjupersonernas uppfattningar om 

förhållandet mellan barns språkutveckling och självkänsla.  När jag vidare utsatte dessa me-

ningsbärande enheter för ytterligare analys fann jag att de kunde föras samman i vad jag be-

nämner underteman. Dessa kunde i sin tur ytterligare kondenseras till ett fåtal teman.  

Resultat  

Resultatet visade sammanfattningsvis att de intervjuade uppfattar att språket har stor betydelse 

för barns självkänsla. Det mest betydelsefulla är tryggheten där självkänslan bottnar och den 

sociala miljön anses vara avgörande. Det framkommer också att erfarenheter som misslyck-

ande, framgångar och omgivningens värderingar är något som lärt barn att värdera sig själva. 

De intervjuade uppfattade bekräftelse till barnen som viktigt. Förskolläraren säger – ”Barn 

ska ha beröm och bekräftelse men också veta när de har gjort fel och då på ett sakligt och 

korrekt sätt. Det finns såklart inte någonstans där det är helt konfliktfritt men det får inte vara 

sargande”.  

På olika sätt uttryckte intervjupersonerna att det är viktigt att barn ska få lyckas för det är då 

barnet växer som person. Det har inte någon betydelse vad de egentligen lyckas med utan det 

inverkar på annat också. Vi ska vara sanningsenliga, bekräfta och låta dem lyckas och även 

misslyckas. Barn ska ha en integritet de ska vara så trygga i sig själva så att de vågar satsa. 

Om jag som förskollärare ger en uppgift till barnet som jag vet att det klarar av så växer de. 

Vi ska vara uppmuntrande gentemot barnen och bekräfta att jag ser vad de har gjort.  

Inom ramen för de vuxnas ansvar lyfter intervjusvaren särskilt fram föräldrarna. Det är föräld-

rarna och hemmet som ska ge barnet ett språk och en grundtrygghet i första hand, för att de 

sedan ska kunna utveckla ett mod och en god självkänsla. På förskolan ska det finnas en in-

nerlighet och närhet till barnen säger förskolläraren. Barn är ifrån sin mamma större delen av 

dagen från det att de är ungefär 1,5 år. Innerligheten kunde uttryckas så här: ”Jag brukar säga 

att man ska visa en genuin känsla för människan. Att du är en tydlig, klar, vänlig och aldrig 

högröstad person”. Självkänsla bygger på om du kan förmedla och uttrycka känslor. Då bar-

net ännu inte har språket kan det visa sig att det tar till andra metoder eller alternativ för att 

kommunicera, men beteendet avtar då språket sedan kommer på plats. Intervjupersonerna 

återkommer ofta till hur viktiga vi vuxna är då barn till exempel inte kan uttrycka sig fullt ut 

genom språket, där kan vi läsa av barns intentioner och sedan lägga tillbaka till barnet med en 

hel mening. I arbetet tänker förskollärarna på att främja barns språk genom att hålla en dialog 

med barnen så att de får höra språket genom hela meningar och inte korta kommandon. 

Sammanfattningen bygger jag på analysen av svaren på intervjufrågorna. Frågorna finns i 

bilaga 1 och gav svar som omfattade 3-4 tätt renskrivna A4 sidor per intervjuperson. Analysen 
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av dessa svar genererade vad jag benämnt meningsbärande enheter, underteman och teman. I 

den följande tablån lyfts ett representativt urval av meningsbärande enheter fram och hur de 

kan tillordnas underteman och teman. I bilaga 2 redovisar jag därutöver ytterligare menings-

bärande enheter och hur de inordnas i dessa underteman och teman. Detta gör jag för att läsa-

ren själv närmare kan studera hur tolkningen har gått till.                          
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  Tablå över förskollärarnas uppfattningar relaterade till underteman och teman 

    Meningsbärande enhet             Undertema          Tema 

”Du kan ha ett dåligt språk 

i en miljö där du vet att 

du är trygg, men att komma 

ut i en värld där du inte blir 

förstådd gör att barnet eventuellt 

kan börja dra sig tillbaka” 

Förmedlingsförmåga Trygghet    

”Självkänsla bottnar i trygghet. Om 

den sociala miljön är negativ så in-

verkar den på barnet” 

Social bakgrund  

”Självkänsla bygger helt på om du 

kan förmedla dig och kan uttrycka 

känslor” 

  

”Det behöver inte vara konfliktfritt, 

sådant är inte livet, men det får 

inte vara sargande” 

Inte sargande  

”Det viktigaste av allt är att barnet 

får lyckas och det spelar egentligen 

inte någon roll vad de lyckas med” 

Betydelsen av att lyck-

as 
Framgång 

”Viktigt är att man lyssnar och be-

kräftar barnen och även försöker vara 

med- forskare i deras tankar” 

Uppmärksamhet Bekräftelse 

”Man skall följa utvecklingen och 

inte vara rädd för förändringar. För 

15 år sedan hade man inte någon 

önskan om förändring då man ansåg 

att det skulle uppstå problem av olika 

slag” 

Förändringsbenägenhet Vuxnas ansvar 

”Vi skapar situationer för att barnet 

ska få möjlighet att höra språket” 

Möjlighetsinriktning Språkutvecklingstänkande 

 

Informationen i kolumnen längst till vänster i tablån är direkta citat från intervjusvaren. De 

övriga två kolumnernas innehåll är benämningar som jag utvecklat. Svaren på var och en av 

de sex intervjufrågorna i bilaga 1 har gett information som delvis kan placeras under samtliga 

teman som presenteras i tablån. Dock är det så att de svar som huvudsakligen kan placeras 

under temat Trygghet härrör sig från svaren på frågorna 3-5. På samma sätt täcker svaren på 

fråga 6 huvudsakligen temat Framgång samt svaren på fråga 1-2 temana Bekräftelse och 

Vuxnas ansvar. Temat Bekräftelse bygger dock mest på svar genererade genom fråga 1. 

Som framgår av ovanstående tablå har förskollärarnas uppfattningar kondenserats till ett antal 

underteman som i sin tur har underordnats fem teman. I botten på deras uppfattningar om 

samband mellan språkutveckling och självkänsla ligger ett möjlighetsskapande språkut-

vecklingstänkande som framgår i temat. Detta tänkande ställer sedan krav på de vuxnas an-

svar för pedagogiska åtgärder som syftar till bekräftelse, framgång och trygghet för barnen. 

De meningsbärande enheterna karaktäriseras ofta av en inbyggd motsättning där intervjuper-

sonen väljer att ta ställning för eller mot det ena eller det andra. Det kan yttra sig i att inter-
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vjupersonen lyfter fram hur en outvecklad språkfärdighet för ett barn kan bli en börda för 

självkänslan, men inte i en miljö där det möter förståelse. Den typen av innehåll tillordnade 

jag tema benämningen: Trygghet. Andra meningsbärande enheter har innehåll med misslyck-

ande och lyckosamhet som inbyggd motsättning. I sådana fall blev den tillordnade tema be-

nämningen: Framgång. I andra fall kan det vara barn med något särskilt behov som bemöts av 

andra barn på ett sätt som äventyrar likvärdighetsmål. Då försöker förskollärarna hålla sådana 

mål levande och särskilt bekräfta det barn som blir utsatt. Det framgår av svaren att bekräftel-

sen också är viktig för samtliga barn. Den typen av resonemang som intervjupersonen fört 

med anledning av någon intervjufråga har jag tillordnat tema benämningen: Bekräftelse. Vux-

nas ansvar som tema benämning står för uttalande från intervjupersonerna som ibland direkt 

använder sig av de orden men ibland också ger uppmaningar till hela pedagogkåren av typen 

”Du som pedagog…” och därefter kommer något som personen anser är en skyldighet för den 

vuxne. Även när det gäller Språkutvecklingstänkande som tema benämning återkommer dessa 

ord ibland också i intervjusvaren. I andra fall är innebörden också tydlig som när det uttalar 

sig om att det är viktigt …”att barnen hör språket” eller att… föräldrar läser böcker…”. I 

det fallet blir det också tydligt att det enskilda yttrandet också skulle kunna representera tema 

benämningen Vuxnas ansvar.  Det förhållandet belyser att de meningsbärande enheterna i sig 

inte behöver vara varandra ömsesidigt uteslutande. 

Diskussion 

Den här undersökningen baseras på intervjuer med fyra förskollärare som arbetar på olika 

förskolor och samtliga har lång erfarenhet i yrket. Syftet har varit att ta reda på hur förskollä-

rare uppfattar samband mellan språkutveckling och självkänsla hos barn. Som framgått av 

resultatredovisningen har analysen av intervjusvaren lett till att fem teman och ett antal under-

tema har utkristalliserat sig. Dessa teman innebär inte att de är ömsesidigt varandra uteslu-

tande utan tvärtom är de ofta invävda i varandra vilket också kan ses som ett tecken på kom-

plexiteten i den verklighet som jag undersöker. Det syns också i det faktum att varje tema har 

sin framträdes form som kan hänföras till flera underteman. 

Eftersom självkänsla är ett begrepp som är svår att mäta så har jag låtit förskollärarna tala fritt 

om vad de anser ha för uppfattningar och tankar angående sammankopplingen mellan själv-

känsla och språk för att få fram deras tankar och antaganden om just detta. Följdfrågor har 

använts som stöd för vidare diskussion. Jag insåg att intervjuer med förskollärare som har 

arbetat under en lång tid inom verksamheten skulle ge ett mycket trovärdigt material som 

även håller en hög nivå i förhållande till studiens omfattning. Jag ansåg att en kvalitativ inter-

vju var mest lämpad utifrån mitt syfte. Vid en kvalitativ intervju är svarsalternativen öppna 

och svaren kan följas upp med följdfrågor. Meningen var att komma in i de intervjuades livs-

värld och få ta del av de erfarenheter och kunskaper som de har som verksamma förskollärare. 

För det mesta har en kvalitativ intervju en låg grad av standardisering, vilket innebär att frå-

gorna man ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord vilket är passande 

då man har som avsikt att få ta del av den intervjuades uppfattning och erfarenheter av frågan 

(Patel & Davidson, 1991). 
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I kvalitativa undersökningar är strävan att träffa på företeelser och att tolka och förstå inne-

börden av livsvärlden. Begreppet reliabilitet får ett annat innehåll om man jämför med det 

kvantitativa. Om man i en kvantitativ undersökning ställer samma fråga vid upprepade till-

fällen till en person och får olika svar betraktas det som ett tecken på låg reliabilitet. I en kva-

litativ studie behöver det inte vara så. Skälet till det kan vara att personen har lärt sig något 

och fått en ny förståelse eller att personen har ändrat stämningsläge (Patel & Davidsson, 

2003). I den kvalitativa studien ser forskaren på koherensen i svaren, det vill säga att svaret 

kan förstås i det sammanhang som intervjupersonen i övrigt uttalar sig om. Jag menar att 

sammanlänkningen från de meningsbärande enheterna till underteman och teman står för just 

denna koherens. Jag tar det som uttryck för att såväl reliabiliteten som validiteten kan anses 

vara betryggande i denna studie.  

Undersökningens reliabilitet det vill säga trovärdigheten beror ofta på intervjuarens fallenhet 

för att genomföra intervjuer. Enligt Patel & Davidsson (2003) är erfarenhet av att genomföra 

intervjuer utav stor betydelse för undersökningsresultatets reliabilitet. Ju mer erfarenhet inter-

vjuaren har desto högre reliabilitet får undersökningsresultatet. Även om min erfarenhet av att 

intervjua har ökat under den tid som jag gått på lärarutbildning inser jag att jag har mycket att 

lära angående detta. Reliabiliteten hade naturligtvis kunnat vara högre om jag hade haft mer 

erfarenhet av att intervjua men jag anser att den i nuläget är tillfredsställande eftersom jag 

hållit mig till väl beprövade metoder. 

Förskollärare har möjlighet att följa barnen i deras vardag och bilda sig en uppfattning om 

språk och självkänsla. Jag intervjuade fyra förskollärare som alla hade många verksamma år 

inom förskola. Jag ansåg att materialet var tillräckligt stort för att uppnå mitt syfte med under-

sökningen. Frågor som ställdes var samma till alla förskollärare. Min tanke med intervjun var 

att ge de intervjuade stort utrymme för svar och att ge dem tid till tankar och egna reflektioner 

kring ämnet. Jag utformade inte frågorna speciellt för att få kunskaper om hur förskollärarna 

kopplar sin teoretiska grund med sitt praktiska arbete. En teori är att de använder sig av kun-

skaper som grundar sig på deras utbildning samt även egna erfarenhetsbaserade kunskaper. 

Jag bedömde att mitt val av metod var givande tack vare att förskollärarna hade stor erfaren-

het av verksamheten inom förskolan vilket gör att materialet är värdefullt och förtroendegi-

vande. 

Resultatdiskussion 

Forskningsfrågorna har besvarats på ett för mig delvis oväntat sätt. Min förförståelse innebar 

förväntningar som kunde uttryckas i direkta samband mellan de aspekter som frågorna ut-

trycker. I stället visar resultaten att forskningsfrågorna kan besvaras på ett djupare plan.  För-

utsättningen för att sambanden blir synliga grundas i pedagogernas utvecklingstänkande. Där-

ifrån finns kopplingarna till de vuxnas ansvar och barnets behov av bekräftelse, upplevelse av 

framgång och trygghet 

Resultaten stöds av tidigare forskning även i fråga om hur självkänslan byggs upp under de 

första levnadsåren. Även inom de stödorgan som finns för praktisk ungdomsverksamhet Ung-

domsmottagingen (2008) ges råd som ligger i linje med resultaten i min undersökning. Om ett 
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barn ofta har fått höra under sin uppväxt att man inte duger eller är besvärlig sjunker själv-

känslan. Det är bland annat viktigt att bli sedd som barn och att det kan påverkas negativt om 

föräldrarna inte finns tillgängliga av olika anledningar.  

I en intervju med ungdomar som hade en utländsk bakgrund beskrevs en upplevd ensamhet 

och en otrygg känsla under tiden i förskolan, mycket på grund av att de inte kunde hantera 

språket alls under den tiden. Barnen vistas i förskolemiljö en liten del under dagen varför de 

inte hinner tolka den struktur som finns. Dessa barn nämnde även att de inte vågade fråga då 

de inte förstod vissa sammanhang på grund av rädslan för att bli misstolkade och hånade. De 

nämnde att när den tvåspråkiga personalen var där kunde de uppleva en känsla av helhet då 

denna person förstod dem både kulturellt och språkligt (Arnberg, 2004). 

De förskollärare som har arbetat under lång tid inom förskola kan märka en försämring av 

barns språkutveckling. En teori kan vara att idag är det större barngrupper på förskolan vilket 

kan leda till att barn inte hör språket så tydligt på grund av den höga ljudnivån då delar av 

orden faller bort på grund av detta. Förskollärarna kan se att många barn i dag har grava 

språkproblem och 4 åringar som ännu inte har språket. Det är troligt att det blir problem i sko-

lan och att självkänslan är i fara då man inte kan göra dig förstådd. Därför är det viktigt att 

dessa barn får kunnig hjälp med sitt språk så tidigt som möjligt. Barn som inte kan förmedla 

sig kan rangordnas av andra barn. Anledningen är att de inte ser till den andres ålder utan sö-

ker kompetens hos varandra nämner en av de intervjuade. 

Det kommer fram i intervjuerna att det är pedagogerna som ska se till att det är här och nu 

som fängslar barnen. Detta förutsätter att man följer det som är i tiden så att det blir stimule-

rande att lära sig. Vi vuxna är viktiga och bör fundera över den makt vi har och vad det är för 

makt vi utövar gentemot barnen. Uppgifter vi ger barnen måste vara sådana som vi vet att det 

är möjligt för barnet att klara av. Självkänslan främjas vid en lyckad presentation säger en av 

förskollärarna. Det kan styrkas av Vygotskijs begrepp om proximal utveckling där han säger 

att barn behöver meningsfulla uppgifter som är lagom svåra, och samtidigt som de genom råd 

och stöd ska få den handledning och vägledning de behöver, vilket ger stöd för en god själv-

känsla. 

Taube (2011) nämner att barn föds med en nyfikenhet och kunskapstörst som resulterar i att 

många småbarn är frågvisa. Om vägen till kunskap har upplevts som negativ har det en ten-

dens att bli hämmande. Det kan medföra att man undviker de svåra uppgifterna för att inte 

behöva känna att man är dålig på något. Intervjusvaren visar också att miljön och omgivning 

är viktig för att främja språkutvecklingen. Eneskär, Johansson & Svensson (2001) nämner att 

högläsning ur böcker bildar lämpliga situationer för språkutvecklingen. Den är gynnsamt för 

ordförrådet och ger upplevelser av språk som är kopplad både till nutid, framtid, förflutna och 

är också mer fantasirikt. Tanken bakom barnbokstexter är att de ska läsas högt, barnen får en 

känsla av hur språket låter och det ger dem även ett bra uttal. När barnen tar del av andra 

världar och följer personerna i böckerna i olika situationer lär de sig bättre att förstå omgiv-

ningen och hur livet fungerar (Hansson & Ljungström, 2006).  

Förskollärarna anser att vid ett lustfyllt lärandet eller vid roliga situationer blir det lättare att ta 

till sig kunskaper och samspelet som är betydande för språkutvecklingen gynnas. Barnen 
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kommunicerar och för dialog med varandra för att komma fram till olika lösningar och på så 

sätt främjas språkutvecklingen. Detsamma menar Vygotskij, att det sociala samspelet mellan 

barnet och omgivningen är det som är mycket betydande för att utveckla sitt tänkande och 

inhämta kunskap (Hwang & Nilsson, 2003). 

Intervjusvaren lyfter fram språket som nyckeln till all kommunikation. Det är också något 

som stöds av tidigare forskning. Smith (2010) lyfter fram språkets betydelse för hela person-

lighetens utveckling. Intervjuerna lyfter fram många situationer som finns under dagen för 

språkutvecklingen, bland annat vid mat- och påklädningen. Vid sådana situationer får man 

chansen att föra dialog med barnen så att de hör språket. Viktigt är också att ta med föremålet 

i meningen när man ska beskriva något till barnet. En variationsrik verksamhet i förskolan där 

barn får tillgång till olika material och metoder gynnar deras språk - läs- och skrivutveckling 

(Skolverket, 2005).  

Området som jag valt i min studie var mycket omfattande och ibland upplevde jag det som 

svårt att hålla mig inom just min avgränsning. Jag märkte att även om det finns mycket littera-

tur som bearbetar området i sin helhet så var det väldigt svårt att hitta forskningsmaterial som 

tog upp just sambandet mellan språket och självkänslan. Jag har däremot haft en oerhörd tur 

som har fått chansen att intervjua förskollärare med så pass lång erfarenhet inom yrket vilket i 

sin tur bidrog till ett mer trovärdigt resultat. 

Slutsatser och framtida forskningsbehov 

Under den tid som jag har arbetat med mitt examensarbete har jag kommit underfund om hur 

betydelsefull en god självkänsla är för individen. På grund av att detta är ett otroligt omfat-

tande forskningsområde har jag varit tvungen att begränsa det område som min undersökning 

omsluter. Som ett alternativ till en fortsatt forskning inom området hade det varit spännande 

att granska hur stor betydelse en god självkänsla har även i senare skeden av livet. Jag kan 

tänka mig att en god självkänsla öppnar väldigt många nya dörrar här i livet och förbättrar ens 

chanser när man står inför livets prövningar 

Anledningen till att jag valde just detta område som grund för mitt examensarbete var att jag 

personligen har märkt av att många barn har problem med språket även i högre åldrar. Det har 

väckt många tankar om vilka följder och samband detta kan medföra. Jag har tack vare min 

undersökning inom detta område fått en bättre förståelse för hur viktig självkänslan är och på 

vilket sätt jag som förskollärare kan hjälpa barnen att bygga upp en grund för en god själv-

känsla. Det har för mig som person varit mycket givande att göra denna undersökning. 

Undersökningen visar att språket är ett av verktygen för en god självkänsla hos barnet och att 

den bottnar i trygghet. Föräldrarna är viktigast och ansvarar för att ge sitt barn ett språk och en 

grundtrygghet. Den sociala miljön inverkar och harmoni inom förskola anses vara en bygg-

sten till en bra självkänsla. Beröm är viktigt och även att få veta när man har felat, att på ett 

tydligt och vänligt sätt som inte sargar tillrättavisa barnet. 

Vid ett dåligt språk kan barnet dra sig undan då det inte kan göra sig förstådd. Betydelsefullt 

är också att ge barn verktyg som de klarar av, så de får lyckas. Det spelar inte någon roll vad 
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de egentligen lyckas med utan det inverkar på andra saker. Bekräftelse och att ha framgång 

nog många gånger är avgörande för att stärka självkänslan. Viktigt är också att vi vuxna fun-

derar vad det är för makt vi har och hur vi utövar den, att vi ger barn uppgifter som vi vet att 

de klarar av. 
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      Bilaga 1 

 

       Frågor Examensarbete 

1. Vad kan du som pedagog tänka på för att ge stöd till barnen för en god självkänsla? 

2. Hur arbetar du som pedagog för att ge stöd i barns språkutveckling? 

3. Hur tror du att den sociala miljön påverkar barns språkutveckling? 

4. Hur tror du att den sociala miljön påverkar barns självkänsla? 

5.  Hur anser du att föräldrar på ett positivt sätt kan stärka sitt barns språkutveckling? 

6. På vilket sätt tror du att självkänslan påverkas beroende hur barnet presterar? 

  



 
 

      Bilaga 2 

Övriga meningsbärande enheter med tillordnade underteman och teman 

Nr    Meningsbärande enhet       Undertema               Tema 

1 ”Det är viktigt att det 

finns harmoni på en för-

skola” 

Samstämmighet Trygghet 

 

2 ”Vi vill skapa trygghet i 

gruppen och öka toleran-

sen gentemot varandra” 

  

3 ”Självkänsla bottnar i 

trygghet. Om den sociala 

miljön är negativ så in-

verkar den på barnet” 

Social bakgrund  

4 ”Man kan se att de barn 

som inte riktigt kan 

kommunicera tar till 

andra metoder eller andra 

alternativ” 

Att uttrycka sig  

5 ”Har man ett bra språk 

kan man uttrycka sin 

känsla och sin vilja” 

  

6 ”Att kunna läsa och 

skriva är en jätteviktig 

del i självkänslan” 

Språkmedvetenhet  

7 ”Det är viktigt att ta an-

svar för sig själv och sina 

medmänniskor. Det är 

sådant vi människor mår 

bra av och något som vi 

arbetar med hela tiden” 

Ansvarsfullhet  

 

 

 

8 ”Självkänslan bygger 

helt på om du kan för-

medla dig och kan ut-

trycka känslor” 

Förmedlingsförmåga  

9 ”Man ska vara vänlig och 

ge barnet vad man kan 

och vara tillhands i alla 

lägen” 

Välvilja  

10 ”Man ska visa en genuin 

känsla för människan. 

Att du är tydlig, klar, 

vänlig och aldrig högrös-

tad person” 

 

”Vid negativa situationer 

handlar det mycket om 

uppmärksamhet från bar-

 

 
 



 
 

nets sida” 

11 ”Viktigt är att vara san-

ningsenlig, bekräfta och 

låta dem lyckas - att man 

har den här känslan av att 

lyckas och även att miss-

lyckas” 

Uppriktighet Framgång 

12 ”Det viktigaste av allt är 

att barnet får lyckas och 

det spelar egentligen inte 

någon roll vad de lyckas 

med” 

Betydelsen av att 

lyckas 
 

13 ”Något som barn också 

ska ha är integritet. Du 

måste vara så trygg i dig 

själv att du törs satsa och 

våga stå för det du säger” 

Vara säker i sig själv  

14 ”Barn ska ha lite kritik 

och en förståelse för det 

de gör” 

Självinsikt  

15 ”Ger jag en uppgift till 

barnet som jag vet att det 

klarar så växer dess 

självkänsla” 

Betydande framgång  

16 ”Det är viktigt att barn 

blir bekräftade och att de 

får känna att de kan” 

Uppmärksamhet Bekräftelse 

17 ”Det visar sig att barn lär 

sig bäst när de har en 

relation till varandra” 

Gemenskap gynnar 

lärandet 

 

 

18 ”Jag tänker att alla vill 

lyckas från början. Om 

någon blir arg eller det 

uppstår en konflikt finns 

det alltid någonting som 

har hänt innan” 

Konfliktbakgrund 

 
 

19 ”Jag tänker på att vara 

uppmuntrande mot bar-

nen” 

Att främja lärande 

 
 

20 ”Jag brukar bekräfta till 

barnet att jag ser vad hon 

eller han har gjort” 

  

21 ”Jag tror att förskolan 

förstör barns språkut-

veckling därför att det är 

för hög ljudnivå” 

Osund ljudnivå  

22 ”Att barns språkförmåga 

har försämrats under de 

senaste 15 åren är något 

som jag märkt av under 

Försämring under 

en lång tid 

 

 



 
 

den långa tid jag har ar-

betat som förskollärare” 

23 ”Många barn idag har 

grava språkproblem och 

4 åringar har inte språ-

ket” 

En senare språkut-

veckling 

 

 

24 ”De barn som inte riktigt 

kan förmedla sig kan 

rangordnas utav andra 

barn och kanske inte all-

tid räknas som likvär-

diga” 

Ett förakt 

 
 

25 ”I skolvärlden är det en 

skyldighet att följa ut-

vecklingen” 

Välkomna föränd-

ringar 
Vuxnas ansvar 

26 ”Du som pedagog måste 

se till att det är här och 

nu som fängslar dem, 

följa det som är i tiden 

och utgå ifrån deras in-

tressen” 

Främja intressen  

27 ”Det ska vara stimule-

rande att lära sig” 

 

 
 

28 ”Vår största uppgift är att 

ge barnen självkänslan 

och språket är ett utav 

verktygen” 

 

Språkets betydelse 
 

29 ”Vi vuxna är viktiga. Vi 

bör fundera över vad det 

är för makt vi har och 

vad är det för makt vi 

utövar” 

Ett ansvar  

30 ”Språket tillägnar sig 

barnet hemma och hu-

vudansvaret är hos för-

äldrarna” 

  

31 ”Föräldrarna är viktigast. 

De ska ge barnet grund-

trygghet” 

  

32 ”Viktigt är att man är 

medveten om sin roll. 

Hur man uttrycker sig 

mot barnet i olika situat-

ioner” 

Självmedvetenhet  

33 ”Vi vuxna kan läsa av 

barnens intentioner och 

då är det viktigt att vi 

lägger tillbaka meningen 

till fullo till barnet så att 

de lär sig grammatiskt 

Vägledning  



 
 

riktiga meningar” 

34 ”Det ska vara roligt att 

lära då drivs man framåt 

vilket gör att du lättare 

tar till dig kunskaper”  

 Språkut-

vecklingstän-

kande 

35 ”Man ska inte använda 

korta kommandon utan 

hela meningar” 

Tydlighet  

36 ”Att tänka på att ta med 

föremålet i meningen när 

man ska beskriva något” 

  

37 ”Det finns många situat-

ioner under dagen som 

automatiskt finns där för 

språkutvecklingen” 

Språksituationer 

 

 

 

38 ”Viktigt är att föra en 

dialog så att barnen hör 

språket” 

Kommunikation 

 
 

39 ”Viktigt att barn har en 

språkförståelse” 

Ett riktigt tänkesätt  

40 ”Viktigt att föräldrar lä-

ser böcker till sina barn” 

Att höra språket 

 

 

 

 

 


