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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers kompetens kring arbetet med att stimulera 
språkutvecklingen hos barnen i verksamheten och deras uppfattningar om hur de arbetar med 
språkutvecklingen samt med att forma miljön inom förskolan. I studien har vi använt oss av 
en kvalitativ metod, där vi intervjuade fem legitimerade pedagoger i en kommun i norra 
Sverige. Resultatet visade att majoriteten av pedagogerna använde samma aktiviteter och 
verktyg för att stödja alla barns språkutveckling. Den visade även vikten av att arbeta med 
språket i mindre grupper, då kommunikation och samspel är en betydande del i barns 
språkutveckling. Studien lyfter även fram vikten av att ljudanpassa miljön i arbetet med 
språket inom verksamheterna.  
 
Nyckelord: Aktiviteter, verktyg, barn, pedagoger, miljö, språkutveckling.  

  



Förord 
Studien genomfördes under höstterminen 2016 vid Luleå tekniska universitet. Vi vill inleda 
med att tacka pedagogerna för deras medverkan i studien. Tack vare er medverkan har ni gjort 
oss mer nyfikna på ämnet, det har även bidragit till nya lärdomar och insikter kring att arbeta 
med språket i förskolan. Vi vill även tacka handledaren Ulla-Britt Bergdahl samt våra 
kurskamrater för de kommentarer och tips vi fått under processens gång. Avslutningsvis vill 
vi tacka våra familjer för deras stöttande och uppmuntrande under hela examensarbetet.  
Tack allihop! 

Lina Berndtros och Ann-Jeanette Johansson 
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Inledning  
Att kunna kommunicera människor emellan är en grundläggande förmåga. Nettelbladt och 
Salameh (2007) framhåller att i dagens samhälle läggs det alltmer ökade krav på språkliga 
färdigheter, exempelvis att kunna tala snabbt, hörbart och att använda ett varierat men precist 
ordförråd. Samtidigt beskriver Lindö (2009) och Strömqvist (2010) att barn utvecklar och 
erövrar språket i samspel med omgivningen. I Sverige tillbringar många barn sin vakna tid i 
förskolan. Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) nämner att när det gäller barns 
språkutveckling har miljön och hur pedagoger arbetar inom förskolan en avgörande roll, för 
hur språket utvecklas hos barnen. Enligt Läroplanen för förskolan Skolverket (2016) har 
pedagogen ett uppdrag i att anpassa miljön och arbetet efter varje barns behov och 
förutsättningar, detta för att kunna ge alla barn möjlighet att utveckla språket utifrån 
samhällets ökade krav. Även Nettelbladt och Salameh (2007) belyser vikten av att anpassa 
omgivningen efter barnens behov. Språket utformas enligt Strömqvist (2010) utifrån 
”biologiskt givna sätt att processa information som av de speciella kommunikationsmönster 
och det speciella språkbruk som barnet möter i sin omgivning” (s.57). Det blir därför svårt att 
bedriva en förskola utan att språket blir en viktig del i verksamheten. Under vår studietid har 
vi mött pedagoger som känt en osäkerhet kring hur de bör anpassa miljön för att arbeta 
språkutvecklande med alla barn. Det gjorde att vi kände nyfikenhet kring att göra en studie 
om att arbeta språkutvecklande inom förskolan. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers kompetens kring arbetet med att stimulera 
språkutvecklingen hos barnen i verksamheten och deras uppfattningar om hur de arbetar med 
språkutvecklingen samt med att forma miljön inom förskolan.  
 

• Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med att forma den fysiska miljön för att 
stimulera språkutvecklingen hos barnen?  

 
• Vilka verktyg och aktiviteter uttrycker pedagogerna att de arbetar med i verksamheten 

för att stimulera språkutvecklingen hos barnen? 
 

• Hur synliggörs den kompetens som krävs inom förskolan för att arbeta 
språkutvecklande med barnen? 

 

Definitionsförtydligande 

I denna studie kommer begreppen verktyg (artefakter) och aktiviteter att användas. Vi 
definierar dessa begrepp för att läsaren ska få en förståelse för hur begreppen används i 
studien. Begreppet verktyg (artefakter) definieras som bild- och teckenstöd. Bild- och 
teckenstöd innebär att pedagogerna förstärker de viktigaste orden i meningarna med att visa 
en bild eller göra ett tecken. Teckenstöd i studien är TAKK (Anderson, 2002). Begreppet 
aktiviteter i denna studie definieras av högläsning, sång, rim och ramsor. 
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Ansvarsfördelning  
Studien har genomförts av Lina Berndtros och Ann-Jeanette Johansson med ett nära 
samarbete under arbetets gång. Litteraturen har behandlats tillsammans för att leda fram till 
ett gemensamt skrivet arbete. Vid intervjuerna har båda varit närvarande och deltagit. Därefter 
har sammanställningen av det insamlade underlaget bearbetats och analyserats gemensamt. 
Slutligen vill vi understryka att det nära samarbetet har följt en röd tråd under hela arbetets 
gång.  



	 3	

BAKGRUND 
I den här delen kommer forskning och litteratur att bearbetas. Vi startar med att beskriva vad 
som står i läroplan och skollag med koppling till vårt syfte. Därefter redogör vi för följande 
områden: Det sociokulturella perspektivet, Barns språkutveckling, Språkstödjande arbetssätt, 
Pedagogens roll och kompetens samt Miljöns betydelse. 

Vad läroplanen och skollagen säger 
Läroplanen för förskolan är det styrdokument förskolan har att följa. En av riktlinjerna i 
läroplanen (Skolverket, 2016) är att ”förskollärare ska ansvara för att alla barn i barngruppen 
stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (s.11). Det är av stor vikt 
att pedagoger erbjuder varje enskilt barn möjlighet att utveckla språket. För pedagoger 
innebär det att skapa möjligheter till lärande och utveckling. Detta gör pedagogerna genom att 
anpassa både den fysiska- och sociala miljön i verksamheten utifrån barnets behov. 
Skolverket (2016) uttrycker vidare att ”förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 
barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 
skriftspråkliga världen” (s.7). Det kräver att pedagogerna har kompetens och kunskaper om 
barns språkutveckling för att skapa goda förutsättningar i barnets lärprocess. Skollagen (SFS 
2010:800) poängterar att förskolan ska ta hänsyn till barns olika behov samt ge stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Som även framgick ovan, krävs det att 
pedagogerna har kompetens för att kunna möta alla barn och ge stöd och stimulans utifrån 
deras språkutveckling. Förskolan ska enligt Skolverket (2016) vara trygg, utvecklande och 
rolig för alla barn. I vår studie har vi valt att titta på språkutvecklingen utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv som beskrivs under nästa rubrik. 

Det sociokulturella perspektivet 
Lev Semjonovitj Vygotskij levde mellan 1896-1934 och var grundare till den sociokulturella 
teorin (Strandberg, 2009). Utifrån den sociokulturella teorin menar Vygotskij (2007) att barn 
föds till kompetenta och sociala människor. Barnets språkutveckling styrs av biologiska och 
sociala faktorer som mognar av att barn försöker få social kontakt med omvärlden. Hundeide 
(2006) förklarar att de biologiska och sociala faktorerna alltid har förekommit och alltid 
kommer att förekomma. De biologiska faktorerna handlar om gener som barnen föds med och 
de sociala faktorerna handlar om vilka människor barnet möter och hur mycket dessa pratar 
med barnet. Till följd av detta kan barn inte ses som avskilda individer från de sammanhang 
de vistas i. Vygotskij (2007) framhåller även vikten av att barn tillägnar sig verktyg för att 
kunna behärska den språkliga världen. Det sker främst genom interaktion med människor som 
bemästrar det talade språket och kan föra kunskaperna vidare genom att vara lyhörd för 
barnens behov. Vygotskij menar även att språket ska fungera som ett verktyg för tänkandet 
och lärandet samt som ett redskap för att kunna interagera med människor och byta lärdomar 
med varandra. Bråten (1996) och Dysthe (2003) beskriver att den proximala utvecklingszonen 
är av stor vikt för lärandet och anser att utvecklingszonen omfattar avståndet mellan det barn 
kan uppnå själv och det som barn med hjälp av en pedagog eller annat barn kan uppnå. Bråten 
(1996) förklarar vidare att det i första hand inte är samarbetet mellan barn och pedagog som är 
betydelsefullt i de aktuella problemlösningssituationerna, utan snarare val av lösning som 
ligger till grund för fortsatt lärande och utveckling. Samverkan i problemlösningssituationer 
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innebär mer än att barnet får hjälp. Viktigast är att lärandet sker i interaktion med andra. 
Genom att samarbeta och interagera med vuxna och andra barn kan barnen uppnå en högre 
nivå i sin egen utveckling. Utifrån detta påstod Vygoskij att utveckling sker i 
problemlösningssituationer, och att man i det sammanhanget kan säga att det är lärandet som 
styr utvecklingen (Bråten, 1996).  
 
Vygotskij (refererad i Strandberg, 2009) belyser en aspekt inom den sociokulturella teorin 
som är tillgången till artefakter och tecken, Vygotskij kallar det för barnets kulturella 
utveckling. Han menar att den psykologiska utvecklingsgången, som tänkandet, uppstår inte i 
hjärnan. Den växer fram i barnets aktiva och gemensamma interaktion med den givna 
kulturen med stöd av artefakter. Vygotskij benämner denna interaktion för kulturella 
medierade aktiviteter. Mediering sker med stöd av artefakter, tecken, språk och andra 
individer. Människor uppfattar inte världen rakt av utan använder artefakter och tecken för att 
uppfatta den. Det kan vara artefakter som; kniv och gaffel, symaskin, miniräknare, pennor och 
suddgummin. På liknande sätt är det när människor tänker, då använder hjärnan tecken som; 
ord, siffror, böcker, diagram, kartor och bilder. Artefakter och tecken bär på historiska 
erfarenheter och de hjälper människor att både agera och tänka (ibid.). 
 
Bråten (1996) framhåller att mötet mellan tänkande och språk är en betydande del i 
människors kulturella utveckling. Innan individer kan tänka ord på det inre planet, genomgår 
de olika stadier av utveckling där logiska och språkliga uppbyggnader ännu inte stämmer 
överens med varandra, och där tänkandet styrs av det yttre talet. Tänkandet verkställs således 
till det inre talet. Enligt Vygotskij handlar det om att förstå ordens mening och betydelse, 
medan yttrande hänvisar till den stabila och grundläggande betydelsen av ord samt vikten av 
en mer subjektiv, föränderlig och situationsberoende uppfattning av ordens innebörd. Det inre 
talet kommer till uttryck genom kommunikation med människor där orden får en gemensam 
och kulturell mening (ibid.).  Barns språkutveckling går igenom olika steg som vi behandlar 
härefter.  

Språkutveckling 
Språkutvecklingen är enligt Strömqvist (2010) en pågående process som inte har något slut 
och sker i samspel med sin omgivning. Kultti (2012) och Ladberg (2003) beskriver att de 
första ord som barn yttrar finns i deras omgivning, det kan vara ord som mamma, bil eller 
titta. Strömqvist (2010) förklarar att det framförallt är de vuxna som påbörjar samtalen och 
bidrar med det verbala språket i början av språkutvecklingen. För att bidra till barnens verbala 
språk framhåller Bruce (2014) att de vuxna bör anpassa sitt tal till en språklig nivå som är 
lämplig för barnen. Några exempel på denna anpassning är att de vuxna talar långsamt och 
använder upprepningar. Inom förskolan används upprepningar av barns ord för att ge dem 
återkoppling till sitt språkbruk (Norling, 2015). Hon framhåller även att pedagogerna i 
förskolan försöker använda ett varierat språk och visa att flera ord kan betyda samma sak, till 
exempel macka och smörgås. Jeanne, Gray, Guimond och Lafferty (2010) framhåller vikten 
av att ge barn många olika möjligheter att öva språket i förskolan, vilket de anser är 
avgörande för barns språkutveckling. Vi kommer längre fram i texten gå mer in i samspelet 
och kommunikationens betydelse av språkutvecklingen.  
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Språkets delar  
När man talar om språket och vad det innebär brukar man dela in det i olika delar eller 
domäner. Språket kan delas upp i tre huvudgrupper; språkets form, språkets innehåll och 
språkets funktion (Bruce et al., 2016 & Svensson, 2009).  
 
Inom språkets form ingår fonologi, morfologi och syntax, den fonologiska utvecklingen 
handlar om hur människor förstår eller uppfattar språkljud och hur vi producerar språkljuden 
(Bruce et al., 2016, Lindö, 2009 & Westerlund, 2009). Bruce et al. (2016) och Westerlund 
(2009) betonar att det i början är de öppna vokalljuden a, e, i och o som barn utvecklar först. 
Författarna förklarar vidare att läppljuden och tandljuden t, l, d och n som är de främre 
språkljuden utvecklas senare. Den fonologiska utvecklingen ligger enligt Lindö (2009) till 
grund för barns tal- och skriftutveckling. Under den grammatiska utvecklingen utvecklas 
syntax, morfologi och förståelsen av ändelser, tempus, meningsbyggnad, ental - flertal och en 
– ett (Bruce, et al., 2016 & Lindö, 2009). Morfologi är läran om språkets minsta 
betydelsebärande enhet, som kan delas in i rotmorfem (fria morfem som barn, bord och cykla) 
och affix (bundna morfem som katt-en och stol-en). När det är fria morfem kan det vara vilket 
bord eller barn som helst men när det är bundna morfem är det ett speciellt bord eller barn. 
Det handlar alltså om tempusformer. Syntax innebär att kunna sätta samman ord till hela 
förståeliga meningar (Bruce, et al., 2016 & Liberg 2009). Att sätta samman en mening 
handlar om att sätta ihop ord till exempel katten, tog, råttan bildar meningen katten tog råttan.  
     
Språkets innehåll det vill säga ordförråd och semantik, den semantiska utvecklingen handlar 
om ordens betydelse och innebörd. För barn är ofta semantiken det absolut viktigaste 
perspektivet att bemästra. Det handlar inte om att kunna säga orden i sig utan vikten av att 
veta vad orden betyder och innebär som är det centrala (Bruce et al., 2016). Författarna 
förklarar vidare att förståelsen och användningen av ord och begrepp är processer som startar 
i barnens egna erfarenheter. Det innebär att barn skapar förståelsen av ord och börjar använda 
ord som de hör från sin omgivning. De betonar vidare att det är först genom konversationer 
med individer som vi stegvis närmar oss den akademiska betydelsen av orden. Det 
pedagogiska arbetet med semantiken handlar om att prata om en sak och få barnen att gissa 
vilken sak man pratar om (Bruce et al., 2016). Detta sätt att arbeta stärker barns ordförråd och 
barnens förståelse av ord.   
 
Språkets funktion det vill säga pragmatik, den pragmatiska utvecklingen handlar om att veta 
hur man använder språket. Det handlar bland annat om att lära sig att lyssna av, ta in vad 
andra säger och förhålla sig till andras tankar, känslor och erfarenheter. Ett enkelt sätt att 
beskriva pragmatik är att det handlar om språket när det används i socialt samspel för att 
uttrycka mening och för att ta emot och tolka betydelse och intention (Bruce et al., 2016). De 
förklarar vidare att pragmatiken är något som utvecklas under hela livet och är beroende av 
hur många och varierade erfarenheter individen får samt att pragmatiken utvecklas långt innan 
uttal- och ord utvecklingen.   

Samspel och kommunikation 
Samspel och kommunikation är viktiga delar för att kunna främja barns språkutveckling.  
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Ett fungerande samspel mellan pedagog och barn är en bidragande faktor till barns utveckling 
och lärande (Kultti, 2012; Westerlund, 2009). Kultti (2012) beskriver vidare att det är genom 
imitation och tidigare samspel med andra som barnen vid ett senare tillfälle lär sig att 
genomföra saker själva. Detta kan kopplas ihop med Vygotskijs tankar om den proximala 
utvecklingszonen, där barnen först lär sig tillsammans med andra och sedan klarar det på egen 
hand (Bråten, 1996). Barn börjar sin språkutveckling genom att de iakttar och integrerar med 
sin omgivning (Norling, 2015; Strömqvist, 2010). Strömqvist (2010) beskriver vidare att barn 
imiterar och tillämpar kommunikativa uttryck som de stöter på i samspel med den sociala 
miljön. Även Svensson (2009) framhåller betydelsen av imitation. Hon menar att det första 
barnet gör i sin språkliga utveckling är att imitera ord från sin omgivning, för att sedan pröva 
att uttala orden på sitt egna sätt. När barn har prövat sig fram och lekt med orden, förstår de 
att ordet ska uttalas på det sätt som deras omgivning har uttalat det (ibid.). Lindö (2009) 
nämner att forskare poängterat att om det från början existerar en trygg relation mellan 
pedagoger och barn i förskolan hjälper det dem att känna trygghet i relationen med andra 
människor under hela förskolevistelsen. Hon framhåller vidare att den bästa drivkraften för att 
vilja kommunicera är att känna trygghet i sin omgivning. Samspel och relationer mellan 
människor är enligt Rygvold (2001) beroende av kommunikation, därför blir det också viktigt 
att kunna kommunicera med andra. Hon nämner vidare att förmågan att kommunicera innebär 
mer än det verbala språket. Även kroppsrörelser, mimik och ögonkontakt har en avgörande 
roll i samspelet med andra människor. Bruce (2014) förklarar att vuxna bjuder in barn till 
samspel och konversationer långt innan barnen själva har utvecklat språket. Stegvis ökar den 
språkliga delen i interaktionen genom att barnet och den vuxne turas om att kommunicera. I 
och med det har samtalet och dialogen blivit betydelsefull för barnens språkutveckling. Hon 
förklarar även att allteftersom kommunikationsförmågan hos barnen utvecklas, ökar också 
möjligheterna att kunna kommunicera barn emellan. På förskolan finns det stora möjligheter 
för barn att kommunicera såväl med kamrater som med vuxna.  

Språkfrämjande arbetssätt i förskolan 
Att arbeta med olika lekformer för att stödja barns språkliga utveckling blir allt vanligare i 
förskolan (Liberg, 2010). Pedagoger väljer att arbeta med barns språkutveckling på olika sätt, 
vilket kan bero på barngruppens sammansättning samt att barns utveckling av språket ser 
olika ut. Enligt Svensson (2005) är språklekar en bra övning för barn inför den framtida 
läsinlärningen. Samtidigt visar Magruder, Hayslip, Espinosa och Matera (2013) i sin 
forskning att barn genom läsning, sång och ordlekar utvecklar sitt språk samt att ordförrådet 
byggs upp. Enligt Skolverket (2016) ska pedagoger skapa möjligheter för att barn ska kunna 
kommunicera med stöd av sång, bild, musik, drama, rytmik och rörelse liksom med hjälp av 
tal- och skriftspråket. Arbetet med språkutveckling kan handla om att använda sig av 
språklekar, högläsning samt bild- och teckenstöd. 
 

Språklekar 
Genom hela livet leker människan med språket (Svensson, 2005). När det gäller förskolebarn 
leker de med språket genom rim, ramsor, visor och dikter. Redan under det första levnadsåret 
deltar barn i lekar som till exempel sång- och rörelselekar (Liberg, 2010). Hagtvet (2006) 
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hävdar att de språklekar som tillämpas i förskolan måste framkalla känslan av att lyckas hos 
barnet, främst för att den lägger grunden för drivkraften och framgången. Svensson (2005) 
nämner att vuxna och barn skapar en gemenskap i arbetet med språklekar, som leder till att de 
har roligt tillsammans och att barn blir medvetna om det verbala språket. Det blir därför 
betydelsefullt för språkutvecklingen att pedagoger uppmuntrar barnen att pröva olika ord och 
dagligen ger dem intressanta och utvecklande samtal. Genom att pedagogerna skapar tid för 
språklekar, betonar författaren att det skapar möjligheter för barn att se språket ur en annan 
synvinkel och upptäcka språkets minsta beståndsdel, det vill säga språkljuden. Vidare 
framhåller Svensson (2005) några språklekar som stärker barns munmotorik och visar var i 
munnen de olika språkljuden skapas, till exempel att blåsa bomull och härma ljud. Hon 
poängterar även att pedagogerna ska leka med språket i den grad så att barn får förståelse för 
att språklekar är något som hör till den dagliga verksamheten, vilket innebär att 
svårighetsgraden inom språklekarna bör ske i en stigande men lämplig variation. Sker lekarna 
i grupp kan det leda till att barn ser tillfällena som ett sätt att skapa kontakt med pedagoger 
och andra barn (Svensson, 2005). Enligt Kultti (2012) ges det större möjlighet till lärande om 
det skapas positiva känslouttryck hos barn samtidigt som Magruder et al. (2013) framhåller 
att om något är roligt för barnen lär de sig bättre.  

Högläsning 
Högläsning kan vara en aktivitet som pedagoger använder för att främja språkutvecklingen för 
barn. Det borde enligt Westerlund (2009) utgöra en del av den dagliga verksamheten, då barn 
vid högläsning möter nya ord som de inte mött tidigare. Ekström och Isaksson (1997) och 
Ahlén (2005), lyfter fram varför högläsning är viktigt för alla barn. Författarna hävdar att barn 
inte blir ”läslata” av att höra på barnsagor och historier. De menar snarare att högläsningen 
ökar ordförrådet, läslusten och språkförståelsen hos barnen. Enligt Lundberg (2010) innebär 
högläsning att barn får höra språket i en överartikulerad form, som gör att barn blir mer 
uppmärksamma om hur ord är uppbyggda. Uppbyggnaden i böckerna stimulerar läsaren att 
uttala orden tydligare än i det vardagliga samtalet (ibid.). Högläsningen stimulerar fantasin 
och ger barnen inre bilder framhåller Hasselbaum (2006). Hon nämner även att högläsning 
bidrar till ett intresse för böcker hos barn och det skapar även lugna stunder där de övar 
koncentrationen och får en gemensam läsupplevelse, vilket kan öka gemenskapen i gruppen. 
Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) belyser vikten av att högläsning i små grupper 
kan vara mer givande än i stora grupper. Om det är för många barn i gruppen kan det bidra till 
passivitet och samtalet uteblir. Att läsa i små grupper gynnar läsförståelsen hos barnen för att 
de gemensamt med en vuxen får interagera med texten. Ekström och Isaksson (1997) ser det 
som ytterst betydande att resonera om innehållet i böckerna tillsammans med barnen. Enligt 
Westerlund (2009) bör pedagoger börja högläsningen med att ge en kort reflektion av det som 
lästs tidigare. Det kan vara svårt att göra med de yngsta barnen men med äldre barn kan 
pedagogerna rikta frågor, för att skapa funderingar och bjuda in till resonemang med barnen. 
Det ska vara öppna frågor som till exempel varför tror du att det blev så? Hur skulle du ha 
gjort? Minns du det som hände sedan? Detta sätt att ställa frågor bidrar till barnens 
ordförståelse och ordförråd (ibid.). Samtidigt kallar Liberg (2010) dessa samtal för 
dekontextualiserad läsning, som leder till att barn får bättre utgångspunkt inför sin framtida 
läsning. Enligt henne bör diskussioner föras under läsningen med barnen. Följaktligen 
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beskriver Liberg (2010) att dialogerna under högläsningen ger barn ett viktigt stöd för att 
deras ordförråd ska utvecklas. Svensson (2009) lyfter även hon fram att när pedagogerna 
diskuterar textens innehåll tillsammans med barnen under högläsningen, bidrar det till att ge 
en starkare påverkan på deras språkutveckling än om pedagogen inte skulle diskutera texten 
alls med barnen. Däremot framhåller Westerlund (2009) att pedagoger bör ställa frågorna 
efter högläsningen för att inte avbryta atmosfären. Hasselbaum (2006) beskriver vidare att 
samtalet efter läsningen bidrar till att barnen får öva förmågan att uttrycka sig, språket får en 
extra stimulans och den gemensamma läsupplevelsen kan ge förståelse och empati för andra. 
Skolverket (2016) framhåller även vikten av att föra dialoger tillsammans med barnen och att 
reflektion bidrar till språkutveckling. Högläsning handlar inte bara om hur mycket 
pedagogerna läser för barn, utan det är sättet som de läser på som ger störst inverkan på barns 
språkutveckling (Svensson, 2009). Hon förtydligar att läsaren rekommenderas att göra det 
med inlevelse och intresse för att fånga barnens intresse. 

Bild- och teckenstöd  
Bild- och teckenstöd är verktyg som används för att stödja barns språkutveckling. Bildstöd 
innebär att man stärker orden med hjälp av bilder. Språkupplevelsen blir förstärkt och 
tydligare för barn om de får se bilden, samtidigt som pedagogen förklarar vad bilden 
föreställer (Simeonsdotter Svensson, 2009). Detta gör att ordet får en förståelse då barnet får 
en bild att koppla till ordet. Stimulering av det spontana talet kan enligt Nettelbladt (2007) 
vara att låta barn berätta till bilder, som till exempel att berätta om ett händelseförlopp. Barn 
får se på bilder och sedan berätta om en bild eller bildserie. Enligt Hagtvet (2006) kan man 
använda bildstöd för att underlätta för barnen var saker ska vara, men även för förståelsen då 
man kan skriva under bilden vad föremålet heter. Då får barnet både se föremålet, ordet och 
bilden tillsammans. Hagtvet beskriver i sin bok om en verksamhets arbete med bildstöd. De 
sätter upp bilder och ord på avdelningen på de föremål som finns i till exempel hyllan. Detta 
görs dels för att åstadkomma ordning och reda, men också för att det förenklar för barnen när 
de får se föremålet ihop med ordet.  
 
Bruce et al., (2016) ger ett exempel på AKK (alternativ kompletterande kommunikation) som 
kan vara teckenkommunikation TAKK (stödtecken), vilket är ett tillvägagångssätt där 
pedagogerna kompletterar tal med tecken som är lånade av teckenspråket men med svensk 
grammatik. För att stödja språket rekommenderas stödtecken oftast som metod, därför är det 
angeläget att pedagogerna får fortbildning om de ska kunna nyttja metoden framgångsrikt 
(ibid.). Idag används stödtecken för att stödja barns verbala språkutveckling, då man har sett 
att vissa barn börjar prata mer när de använder sig av tecken som stöd (Heister Trygg & 
Andersson, 2009). Anderson (2002) framhåller att pedagoger kan kombinera meningar med 
att vissa ord kompletteras med stödtecken, vilket stödjer den språkliga utvecklingen. Orden 
blir mer konkreta vid användning av tecken, då tecknet främst syftar till att synliggöra de 
viktiga orden (Heister Trygg & Andersson, 2009). Enligt Heister Trygg (2004) används 
stödtecken i förskolan främst för barn som är hörande men med behov av stöd i 
språkutvecklingen. Tecken som stöd kan dock användas för alla barn inom förskolan för att 
stödja barnen i språkutvecklingen (ibid.).  
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Pedagogens roll 
Inom förskolan har pedagogerna ett stort ansvar när det kommer till att främja barns 
språkutveckling. Enligt Hagtvet (2006)  handlar det om att dessa dagligen kommunicerar med 
varje barn. Hon förklarar innebörden av begreppsstimulering, som innebär att sätta ord på allt 
som händer i det dagliga livet, allt barn gör, känner och uppfattar. Det gäller att föra 
konversationer med barnen om deras erfarenheter och fånga situationer vid till exempel 
blöjbyten, påklädningen, promenaden, vilan och vid matborden. Författaren förklarar vidare 
att pedagogen ska undvika att tala till barnet och istället gå in i samtal tillsammans med 
barnet. Hagtvet beskriver vidare att pedagogerna bör hjälpa barnen att utveckla sina dialoger 
då de ska förmedla något. Även Svensson (2005) framhåller värdet av att barn dagligen ska 
erbjudas möjligheter till intresseväckande och utvecklande dialoger. Hon hävdar att barn som 
har fått leka med språket tillsammans med intresserade pedagoger, kommer att engagera sig 
för och närma sig skriftspråket på ett naturligt sätt. Det betydelsefulla med leken är enligt 
Hagtvet (2006) att barnen uppfattar leken som lustfylld där inga krav på prestation upplevs. 
Det är av stor betydelse att ha i åtanke att språklekar måste vara lämpade till varje barns 
utvecklingsnivå för att barnen ska uppleva att de kan. Bland pedagogerna måste det även 
finnas en ödmjukhet och godkännande för fel, eftersom barnens undersökande av språket ska 
stimuleras. Enligt Hagtvet (2006) är förskolans uppgift att utveckla och skapa ett inledande 
intresse för språkutvecklingen hos barnen. Både Hagtvet (2006) och Svensson (2005) lägger 
tonvikten vid att pedagogerna måste minska och hindra alla erfarenheter av krav och 
misslyckande. Liberg (2003) beskriver att pedagoger har en central uppgift i att hjälpa och 
stödja barnen att utveckla sin medverkan i konversationer och diskussioner. Hagtvet (2006) 
redogör för att låta barn ingå i små grupper då pedagogerna ska arbeta språkutvecklande. Med 
detta sätt kan pedagoger på ett lätt sätt ge det stöd som barnen behöver. Svensson (2005) 
beskriver att det är i högsta grad viktigt att pedagogen tillämpar strategier för att stärka 
språket så att det stämmer överens med varje barns behov. Barn behöver olika metoder vid 
olika situationer för att på bästa sätt lära sig. Hagtvet (2006) poängterar värdet av att 
pedagogerna ger barn en känsla för språket genom att ge barnen rika erfarenheter i form av 
högläsning, konversationer samt sång, rim och ramsor. 

Pedagogens kompetens 
Ahlberg (2007), Lutz (2013) och Nilholm (2012) framhåller att det är betydande att aktiva 
pedagoger inom förskolan erbjuds kompetens inom specialpedagogik. Pedagogerna bör ha 
kunskap och medvetenhet så att varje enskilt barn erbjuds en lämplig insats och får det stöd 
som de enligt styrdokumenten har rätt att få. Ett bra förebyggande arbete i förskolan är enligt 
Nilholm (2012) ett sätt att hindra att svårigheter uppkommer senare i livet för barnen. Därför 
spelar pedagogernas kompetens en väsentlig roll. Han visar på två aspekter av förebyggande 
arbete och synliggör betydelsen av att åtskilja dessa. Första aspekten omfattar en verksamhet 
med hög kvalité, som ser till alla barns behov och olikheter på ett icke- utpekande sätt. Istället 
stärker verksamheten barnen där det finns risk att problem kan uppkomma. Barnens olikheter 
inom den första aspekten hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten. I den andra 
aspekten lyfter han fram att pedagogerna i tidigt stadie uppmärksammar eventuella 
svårigheter som barn har, för att ta till åtgärder och på så sätt hindra att svårigheterna 
utvecklas i större utsträckning. I stor utsträckning innebär den första delen i den andra 
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aspekten utförande av tester. Den andra delen i den andra aspekten handlar om att vidta 
åtgärder (ibid.). Det positiva med den andra aspekten är att svårigheterna lyfts fram och att 
lämpliga insatser kan sättas in. Det finns risker med att svårigheter lyfts fram, då barn i tidigt 
stadium kan kategoriseras som udda. Att kategoriseras som udda behöver inte vara något 
negativt så länge det inte blir att barnet börjar bli behandlat annorlunda av andra barn och till 
exempel inte får vara med. Inom det förebyggande arbetet är det viktigt att se barn som 
jämställda, men med olika behov (ibid.). Ett arbetslag inom förskolan ska enligt Lutz (2013) 
bestå av pedagoger som kompletterar varandra. Han förklarar vidare att det innebär en 
förskola där pedagogerna gemensamt innehar kunskaper och resurser att möta barn som har 
olika behov. Pedagoger inom förskolan måste även tänka på hur miljön ser ut för att kunna 
möta barns olika behov.  

Miljön inom förskolan  
I dagens samhälle inom förskolor pratas det mycket om miljöns inflytande för barns 
språkutveckling. Svensson (2009) lyfter fram att det handlar om den gemensamma påverkan 
som den fysiska- och sociala miljön har på varandra och på individen. Björck-Åkesson (2014) 
delar upp miljön i två huvudgrupper: den sociala- och den fysiska miljön. Den sociala miljön 
handlar det om hur samspelet för barnet ser ut med andra människor och hur situationer för 
lärande struktureras. I förskolemiljön kan den sociala miljön handla om planering av 
aktiviteter och tidsplanering, det vill säga hur mycket tid och samtal som ges till varje 
aktivitet.  
 
Utformningen av lokaler och material av olika slag tillhör den fysiska miljön. Författaren 
förklarar vidare att den fysiska miljön även kan handla om barnets position vid samling, i 
förhållande till vuxna och andra barn samt utformningen av lekmiljöer. Enligt Skolverket 
(2016) ”ska barn erbjudas en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt 
uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (s.11). 
Det blir därför viktigt för pedagoger att tänka på både den sociala- och fysiska miljön i 
förskolan. Barn som är i behov av särskilt stöd behöver växa upp i en rik miljö, för att 
språkutvecklingen hos barnen ska få en bättre kvalité (Jeanne et al., 2010). Jeanne et al., 
(2010) menar även att det är viktigt att pedagogerna följer läroplanen där det framgår att 
miljön skall vara stimulerande för alla barn. Bergqvist (2003) stödjer att det är av stor vikt att 
pedagogerna skapar stimulerande miljöer som ger barn möjligheter till upplevelser och 
erfarenheter. Att få en mer stimulerande miljö förklarar Björck-Åkesson (2014) kan handla 
om att sänka ljudnivån i rummet för att lättare kunna ha en normal samtalston. Hon 
förtydligar även den fysiska miljöns betydelse, vilket kan innebära att möblera rummet så att 
det stimulerar barnens olika behov. Vidare menar författaren att vissa rum stimulerar barn till 
fysiskt aktiva lekar medan andra rum stimulerar lugna lekar. Samtidigt benämner 
Cunningham (2008) att rika miljöer stimulerar barn till utmanande aktiviteter. Vilket i sig ofta 
gör att barn kommunicerar. Svensson (2009) belyser att pedagogerna måste utforma 
utforskande miljöer och ofta göra förändringar i miljön, som kan leda till nya aktiviteter hos 
barnen. Fortsättningsvis framhåller Svenson (2005) att språkutvecklingen är beroende av 
miljön, det är från intrycken som miljön ger oss och leder till att vi samtalar med varandra. 
Vidare hävdar författaren att barn som vistas i många varierande miljöer ger dem erfarenheter 
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som leder till samtal, nya intryck och aktiviteter som ger barnen mer att samtala kring. Hon 
betonar även att den vuxnes lyhördhet för barnets tankar är mer betydelsefulla i vissa miljöer 
än andra. Det är betydelsefullt att anpassa miljön efter barnet och det är även viktigt att 
pedagogerna tänker igenom hur barnet kan dra mest nytta av miljön (Svensson, 2009).  
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Metod 
I metoddelen beskrivs kvalitativ metod, där strukturerade intervjuer används för att fånga 
informanternas uppfattningar och upplevelser. Därefter redogör vi för hur urvalet har gjorts 
samt genomförandet av intervjuerna. I denna del redogörs det även för hur det insamlade 
materialet har bearbetats och analyserats. Slutligen framför vi en diskussion kring 
definitionen av begreppen reliabilitet och validitet samt hur vi har förhållit oss till de 
forskningsetiska principerna. 

Intervju som kvalitativ metod 
Kvalitativ forskning brukar kännetecknas som att den inte handlar om kvantifierbar data, 
vilket innebär räkningsbara saker (Backman, Gardelli, Gardelli och Persson, 2012). Det är 
istället så att forskaren är intresserad av hur något är och vilka egenskaper något har, därför 
valde vi den kvalitativa metoden. Det är vanligt i kvalitativa undersökningar som forskaren 
vill studera individers uppfattningar och upplevelser av omvärlden (ibid.). Bryman (2011) 
beskriver vidare att kvalitativa intervjuer möjliggör för samspel mellan forskare och 
informanten, där informationsöverföringen och kommunikationen blir avgörande för utbyte 
av kunskaper och erfarenheter. Följaktligen blir det viktigt att förtroende skapas mellan 
forskaren och informanten så att det fritt kan ske utväxling av tankar, åsikter och erfarenheter 
om det berörda ämnet. Bryman (2011) tydliggör att det under kvalitativa intervjuer oftast sker 
någon form av inspelning, då forskaren vill vara närvarande under intervjun men samtidigt 
kunna gå tillbaka till vad informanten sagt. Av den anledningen förekom ljudinspelning under 
intervjuerna, för att avstå från att avbryta intervjupersonen med anteckningar och därmed gå 
miste om förklaringar och kunna ställa följdfrågor.  
 
Bryman (2011) beskriver fördelar med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod då 
det finns flera olika former av intervjuer. De olika formerna av intervjuer är bland annat 
strukturerade intervjuer (standardiserad intervju) som har slutna frågor, ostrukturerade 
intervjuer med öppna frågor samt semistrukturerade intervjuer med öppna men riktade frågor. 
Med öppna frågor är fördelen att informanterna får möjlighet att svara med egna ord. Öppna 
frågor används i intervjun när forskaren inte har så mycket kunskap i det valda ämnet. Alla 
intervjuer kan ske enskilt eller i grupp och forskaren väljer då den form som passar för 
undersökningen (ibid.). I denna studie har strukturerade intervjuer använts. Enligt Bryman 
(2011) handlar strukturerade intervjuer om att intervjuaren ställer frågor till informanten 
utifrån ett i förväg fastställt frågeschema. Målet är att sammanhanget för alla intervjuer ska 
vara identiska, vilket innebär att varje informant möter samma frågeschema (se bilaga 2).  

Urval  
Inför studien kontaktades fyra förskolechefer från fem olika förskolor i en och samma 
kommun. Alla kontakterna skedde via telefon där förskolecheferna rekommenderade 
legitimerade pedagoger till intervjun. Förskolorna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2011). Det innebar att vi valde förskolor som låg nära till hands och som var 
tillgängliga. Efter kontakten med förskolecheferna, skickades ett informationsbrev (se bilaga 
1) via mail till berörda förskolechefer. Kontakten med pedagogerna togs när förskolechefen 
hade vidtalat dem, för att se om de hade möjlighet att delta. Den första pedagogen 
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kontaktades via mail för att boka in intervjun. De fyra andra pedagogerna kontaktades via 
telefon för att boka in intervjun. Efter vi bokat in intervjun med informanterna mailades 
informationsbrevet till dem (se bilaga 1). Pedagogerna upplystes muntligt om vad intervjun 
skulle användas till och blev då även tillfrågade om deras medgivande för en inspelning. Alla 
informanter godkände inspelning. Fördelen med några få informanter vid kvalitativa metoder, 
vilket Nyberg och Tidström (2012) redogör för är att intervjuerna kan bli mer ingående. För 
att ha möjlighet att grundligt granska materialet intervjuades således fem pedagoger. I studien 
har vi valt att döpa de fem förskolorna till A-E, till exempel pedagog A tillhör förskola A. 

Datainsamling 
Hösten 2016 inleddes studien. Vi började med att sammanställa och bearbeta litteraturen i 
bakgrunden, detta förtydligar Kvale och Brinkmann (2014) med att forskaren måste ha 
kunskaper om det område som studien handlar om. Litteraturen gav oss kunskaper som var 
viktiga vid utformningen av intervjufrågorna. Vi valde att använda en intervjuguide utifrån 
tanken att informanterna skulle kunna förklara vidare även om färdiga frågor användes (se 
bilaga 2). En intervjuguide (frågeschema) är en mer eller mindre detaljerad sammanfattning 
över teman och frågor som ska behandlas under intervjun, på detta sätt blir intervjun mer 
strukturerad (Bjørndal, 2005). Denna intervjuform innehåller ett fast antal frågor som ska 
besvaras i ordningsföljd. Intervjuerna skedde på fem förskolor och under intervjutillfället fick 
informanterna själva avgöra var på förskolan de ville att intervjun skulle ske. Miljön under 
intervjuerna var så ostörd som möjligt och även trygg för alla involverade parter, något som 
Stukát (2011) framhåller att miljön vid intervjuer bör vara. Inför intervjun garanterade vi 
samtliga informanter anonymitet. Vi förklarade att den information som framkom under 
intervjun endast skulle användas till studien. Slutligen fick de även ta ställning till ifall de 
godkände att intervjun spelades in. Det är betydelsefullt att spela in intervjun för att fånga 
informanternas ordagranna förklaringar menar Bryman (2011), eftersom detta kan vara svårt 
med bara anteckningar som metod. Följdfrågor ställdes under intervjun utifrån de svar som 
gavs, vilket gjorde att informanterna fick möjlighet att förklara mer.  

Bearbetning och analys  
Analysen och databearbetningen har utgått från en abduktiv ansats. Då det uppstått tydliga 
mönster och teman utifrån det insamlade materialet, har en abduktiv ansats genomsyrat 
analysen och databearbetningen. Patel och Davidson (2011) förklarar att en abduktiv ansats är 
en blandning mellan en induktiv och deduktiv ansats. De förklarar vidare att när en forskare 
använder en abduktiv ansats arbetar forskaren ihop analysen tillsammans med teori och 
resultat. I användningen av en induktiv ansats växer teorin fram med utgångspunkt i 
resultaten, i motsats till den deduktiva ansatsen, där insamlingen analyseras och behandlas 
från redan bestämda antaganden (Patel och Davidson, 2011).  
 
Transkribering ägde rum efter inspelningen av intervjuerna, Kvale och Brinkmann (2014) 
förklarar att transkribering innebär att en form ändras till en annan form. Det talade språket är 
en form och när det skrivs ner blir det en annan form. Informanternas ordval har i denna 
studie skrivits ner ordagrant. För att kunna ge en så rättvis bild som möjligt är det enligt 
Bryman (2011) viktigt att man försöker framställa vad informanterna sagt ordagrant. 
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Ordagranna muntliga utdrag kan vara svåra att förstå och bör därmed återges i en skriftligt 
begriplig form av forskaren (Kvale och Brinkmann, 2014).  
 
En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera det underlag som samlats in. Denna 
metod innebär enligt Bryman (2011) att forskaren letar efter mönster och teman i den 
insamlade datan. Det ger en antydan på vad informanterna ansett vara betydande, genom att 
se vilka områden som framförts upprepade gånger. Vi arbetade fram de tre temana genom att 
skriva ner intervjuerna och sammanställa vad som var utmärkande från varje intervju, för att 
senare föra samman likheterna bland dem. Detta gjorde att vi upptäckte skillnader bland 
intervjuerna. För att styrka de teman som varit utmärkande använde vi citat från 
informanterna, enligt Denscombe (2009) handlar det om att hitta mönster som uppkommit 
från intervjuerna.  

Reliabilitet och validitet 
Patel och Davidson (2011) framhåller att det är betydelsefullt att säkra kvaliteten i 
forskningsprocessen, i och med det blir det viktigt att ta hänsyn till begreppen reliabilitet och 
validitet. Vi valde båda två att delta som samtalsledare för att få en hög reliabilitet under 
intervjuerna och alla konversationer spelades in med hjälp av ljudupptagning. För att få chans 
till en god noggrannhet genomfördes transkriberingen gemensamt. Reliabilitet bestås av 
studiens noggrannhet och innebär att begreppet i en kvalitativ studie bör ses i samband till det 
specifika sammanhanget då data samlas in (Patel och Davidson, 2011). Kvale och Brinkmann 
(2014) håller även de med om att forskningsresultatets noggrannhet beror på hur väl 
undersökningen utförts samt klarheten vid bearbetning och analys av det insamlade 
materialet.  
 
Enligt Patel och Davidson (2011) innebär begreppet validitet undersökningens tillförlitlighet, 
med andra ord i vilken omfattning forskningsresultaten är tillämpliga. Validitet ses som nära 
sammanfogat med reliabilitet medan validitet får ökad innebörd i en kvalitativ studie. 
Författarna beskriver vidare att i motsats till en kvantitativ studie bör validiteten ske i alla 
delar av forskningsprocessen. Det kan till exempel innefatta hur väl forskaren lyckats samla in 
underlag för att kunna genomföra en tillförlitlig tolkning av informanternas uttalanden (ibid.). 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers kompetens kring arbetet med att stimulera 
språkutvecklingen hos barnen i verksamheten och deras uppfattningar om hur de arbetar med 
språkutvecklingen samt med att forma miljön inom förskolan.  
 

Etiska överväganden 
Vi förhåller oss utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kvale och 
Brinkmann (2014) upplyser om att forskarens roll är central för hur de etiska övervägandena 
inverkar på studien. Informationskravet innebär att de berörda ska få insyn i forskningssyftet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Pedagogerna tog genom informationsbrevet del av studiens syfte 
och frågeställningar. Dessutom informerades de om hur deras medverkan kommer att 
synliggöras i studien. Samtyckeskravet innefattar att deltagarna själva får välja om de vill vara 
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med i studien. Deltagarna informerades i samband med intervjuerna om att det var frivilligt 
att delta och att de hade rätt att avbryta utan att några konsekvenser skulle uppstå. 
Konfidentialitetskravet innebär att undersökningsdeltagarnas identitet ska vara anonyma så 
långt det går. Informanterna upplystes om att det insamlade materialet kommer att bearbetas 
under sekretess. Underlaget förvarades på ett sådant sätt att inga obehöriga gavs tillträde och 
informanterna blev anonyma. Nyttjandekravet är den sista forskningsetiska principen och 
innefattar det material som samlats in endast får användas för forskningen (ibid.). I 
överensstämmelse med detta krav användes det insamlade underlaget enbart till den här 
studien. Vidare informerades informanterna om att allt underlag kommer att förstöras efter 
avslutad studie.   
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Resultat  
Resultatet som presenteras nedan är bearbetat och analyserat och därmed är det inte rådata 
som synliggörs. Intervjuerna analyserades utifrån en abduktiv ansats där tre teman gick att 
urskilja. Dessa tre teman presenteras som underrubriker och består av följande: 
Språkfrämjande aktiviteter, den fysiska miljön och pedagogens roll. 

Språkfrämjande aktiviteter  
Samtliga pedagoger nämnde att de arbetade i små grupper för att arbeta språkutvecklande 
med barnen. De verktyg och aktiviteter som samtliga pedagoger berättade att de använde var 
leken, sång, rim och ramsor samt högläsning. Samtidigt nämnde alla pedagoger utom en att de 
använde tecken- och bildstöd för att främja språkutvecklingen hos barnen. Majoriteten av 
pedagogerna använde även spel i leken för att stimulera språkutvecklingen med barnen. 
Pedagog B nämnde även att de använde skapandet för att stimulera språkutvecklingen och 
beskrev en situation där de använde skapandet: 
 

Barnet kommer och vill att jag ska rita en fladdermus, barnet ville så gärna ha 
en. Jag tror att du kan rita en fladdermus alldeles själv. Nej, det kan jag inte 
svara barnet då. Om vi hjälps åt, hur ser en fladdermus ut? Ja, de har ju 
spetsiga öron säger barnet. Tänk om du börjar måla öronen då. Barnet ritade 
öronen. Vad sitter öronen på? Ja, den måste ju ha ett ansikte svara barnet då. 
Hur gör man ett ansikte? Ja, men det är ju ganska runt säger barnet. Barnet 
börjar rita ett runt ansikte. Den måste ju ha ögon säger barnet. Men kan du rita 
ögon då? Då gjorde barnet ögon och fladdermusen började växa fram. 
 

Samtliga pedagoger berättade att de använde sig av sång, rim och ramsor, för att uppmuntra 
barnen att använda språket. Pedagog B nämnde att “användningen av sång, rim och ramsor 
gör att barn samlas och samtalar naturligt kring vad de ser och intresserar sig för. Att få in 
språket på ett naturligt sätt gör att alla stimuleras och lär av varandra”.     
 
Högläsning är något som alla pedagoger använde sig av för att stimulera utvecklingen av 
barns ordförråd och att de får möjlighet att erövra nya ord. Samtliga pedagoger reflekterade 
tillsammans med barnen kring vad boken handlar om samt svåra ord som dykt upp under 
läsningen. Det som skilde sig åt vid högläsning var hur pedagogerna reflekterade med barnen. 
Pedagog D reflekterade både under och efter läsningen. Pedagog D berättade att ”det ideala är 
att man är i en mindre grupp när man har högläsning, så att man hinner få återkoppling. Läsa 
en bit och sedan får barnen berätta eller läsa hela boken och därefter får barnen återberätta”. 
Pedagog E reflekterade före och under högläsningen med barnen, hen uttryckte att “vid 
användning av kapitelbok kan det vara bra att reflektera utifrån vad de läst dagen innan och 
det kan komma in saker som barnen undrar över som till exempel, Vad är det där? och Vad 
betyder det?”. Pedagog E tycker att man inte alltid behöver reflektera under högläsningen för 
det kan störa atmosfären. Pedagog E uttryckte att ”barnen får ändå helheten av vad boken 
handlar om även om man inte reflekterar under läsningen”. Pedagog B och C reflekterade 
under högläsningen. Pedagog C beskrev att ”hen inte brukar ha så mycket reflektion efter 
högläsningen, men just när jag läser och kommer till svårare ord, då pratar jag tillsammans 
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med barnen och visar bilder samt pratar om orden när vi just sitter där”. Pedagog A 
reflekterade före, under och efter högläsningen med barnen och beskrev det så här: 
 

Barnet får hem en bok som de läser med föräldrarna under en vecka. När 
veckan är slut får barnet berätta om boken som de har med sig och vad den 
handlade om. Efter det läser vi boken tillsammans med alla barnen, så plockar 
vi ut tre svåra ord från boken, som vi pratar om. När vi har läst klar boken så 
upprepar vi igen vad orden betydde och vad boken handlade om. Sedan får 
barnen rita en bild utifrån boken.  

 
Tecken- och bildstöd är något som majoriteten av pedagogerna använde under aktiviteter. 
Pedagogerna som använde tecken- och bildstöd gör det för att förstärka språket hos barnen.  
Pedagog C förklarade att de använde bildstöd ”vi tänker mycket kring bildstöd, till exempel i 
mathörnan där vi har bilder på mat. Bilderna är även till för att inspirera barnen till lek och att 
peka på vad man menar. Samma sak gäller ateljén”. Pedagog A beskrev att de använde 
teckenstöd i följande situation ”teckenstöd håller vi på med ganska intensivt för att vi inom 
personalen också är i en läroprocess, då blir det att vi använder teckenstöd ganska ofta. Nu har 
vi tränat in en julsång med tecken som stöd med barnen och vi använder det på samlingen”. 
 
Pedagog E skilde sig ganska mycket från de andra pedagogerna med hur hen arbetar med 
språkutvecklingen. Hen nämnde att ”de arbetade språkutvecklande genom att prata och noga 
artikulera med barnen, använda svåra ord, långa meningar och bisatser”. Med andra ord 
jobbar de aktivt med att inte förenkla språket. Hen uttryckte att ”de använder sig av specifika 
språksamlingar för att arbeta språkutvecklande, som till exempel ”städgumman i munnen” 
och ramsor som innehåller språkljud som är svåra att uttala”. 
 
De svårigheter som pedagogerna nämnde att barn har, när det kommer till språket, är 
språkljuden. Majoriteten av pedagogerna nämnde att de använde sig av talpedagog/centrala 
stödteamet. De får språkpåsar från talpedagogen/centrala stödteamet som kan innehålla olika 
saker, till exempel spel, sagor, bilder och övningar för att öva upp munmotoriken och för att 
öva på språkljuden.   

Den fysiska miljön  
För att få ner ljudnivån utformades majoriteten av förskolornas miljö genom att göra rum i 
rummen samt att majoriteten av förskolorna hade ljuddämpande bord och stolar. Att göra rum 
i rummet innebär att pedagogerna delar upp ett stort rum i mindre rum genom att använda 
hyllor som avgränsar vad som ska göras där.  Förskola D gick till ett annat rum för att få ner 
ljudnivån när de skulle utföra vissa aktiviteter. Placering av materialet i förhållande till barnen 
tänkte förskola C väldigt mycket kring samt arbetet med att barngruppen ska hålla en lagom 
ljudnivå. Dessutom använde förskola B utemiljön för att vila från den höga ljudnivån. 
Pedagog A nämnde att ”då vi har vår avdelning i ett skyddsrum som gör att alla ljud studsar 
mot väggen, därför har vi fått skapa rum i rummet”. Pedagog B berättade att: ”miljön har stor 
betydelse för barns utveckling och vår ambition är att den ska vara som ett stöd för barnen. 
Därför är det viktigt att ha en bra organisation och att aktivt medverkar till att barnen delar 
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upp sig i mindre grupperingar där de kan känna sig trygga och kan koncentrera sig på det de 
gör för stunden”. 
 

Samtliga pedagoger nämnde att de tänker kring hur de placerar barnen i den fysiska miljön 
vid samlingen. Pedagogerna C och E berättade att ”de delar upp barnen åldersmässigt vid 
samlingen”. Pedagog C nämnde att “de barn som behöver extra träning av språket är 
tillsammans med de yngsta”. Resterande pedagoger använde storsamling där de placerade 
barnen som behöver träna språket bredvid en vuxen. Pedagog A berättade att ”de gjorde på 
detta sätt för att kunna kommunicera och öva språket med barnen”. Pedagog D nämnde att 
”det ibland kan vara så att barn behöver se ansiktet på den som leder samlingen och inte sitta 
bredvid någon som är stökig då barnet behöver koncentrera sig mer”. 

Pedagogens roll och kompetens 
Det skilde sig väldigt mycket kring vad pedagogerna tyckte var betydande vid arbetet med att 
stimulera barns språkutveckling. Pedagog A lyfte fram vikten av att ”ha lugnt omkring sig”, 
samtidigt som pedagog B ansåg att ”a och o är att barnen känner trygghet”. Pedagog C 
poängterade vikten av att ”pedagoger går ner till barnens nivå när man ska prata med dem 
istället för att prata över huvudet på barnen”. Pedagog D ansåg att ”man ska ge barnen olika 
verktyg för att främja språkutvecklingen hos barnet, såsom bild- och teckenstöd”. Pedagog E 
nämnde att ”språkträning inom förskolan bör genomsyra hela dagen samt att pedagogerna bör 
utmana barnen där de befinner sig och snäppet över”. 
 
Under matsituationerna uppger samtliga pedagoger att de för konversationer med barnen för 
att främja språkutvecklingen. Pedagog B använde matsituationen för att kunna föra samtal 
”det kan vara samtal om allt från vad man gjort i helgen, önskar sig i julklapp till hur man 
firat sin födelsedag eller vad föräldrarna arbetar med eller vad barnen drömmer om att göra i 
framtiden”. Pedagog C berättade att ”hen försöker locka barnen till att säga vilken dryck de 
vill ha vid måltiden genom att fråga vill du ha mjölk eller vatten? Så hoppas man på att 
barnen ska försöka börja uttala vilken dryck de vill ha. Om barnen pekar på vilken dryck de 
vill ha så nämner man som pedagog vad det heter”.  
 
Samtliga pedagoger kände att de har den kompetens som behövs för att arbeta 
språkutvecklande med alla barn inom förskolan. Alla pedagoger som blev intervjuade hade 
jobbat i många år och gått många vidareutbildningar inom yrket. Pedagog A uttryckte att ”hen 
inte känner sig begränsad”. Hen fortsätter förklara att ”det som är begränsat är tiden, det är 
klart jag skulle vilja sitta individuellt med varje barn för att arbeta språkutvecklande, men den 
tiden finns inte. Teoretiskt skulle jag kunna bygga upp det hur fint som helst, men det ska 
kunna genomföras i praktiken också”. Majoriteten av pedagogerna lyfte vikten av att ”ta tips 
och idéer från andra för att utveckla sin kompetens”. Pedagog B förklarade att ”man alltid 
måste tillföra ny kunskap och uppdatera sig i den forskning som är nu, för att på ett bra sätt 
kunna arbeta med barns språkutveckling”. Alla pedagoger poängterade att man aldrig blir 
fullärd, utan måste aktivt jobba för att utveckla kompetensen och hålla sig uppdaterad.  
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Diskussion 
Inledningsvis kommer vi att föra ett resonemang kring metodval samt hur väl studien bör ses 
som trovärdig och tillförlitlig. I resultatdiskussionen kommer vi att synliggöra de tre teman 
som introducerats i resultatet med utgångspunkt till forskningsfrågorna och tidigare forskning 
som belysts i bakgrunden. Därefter kommer slutsatser att dras utifrån det som framkommit i 
resultatdiskussionen och från studiens syfte. Avslutningsvis presenteras implikationer för 
verksamheten och pedagogens profession samt förslag till vidare studier. 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden valdes för att vi ansåg att den var den bästa metoden utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. Den kvalitativa metoden kan undersöka människors erfarenheter 
och uppfattningar, vilket Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) beskriver och vi 
ville att informanternas uppfattningar skulle uppmärksammas. Vi ansåg också att intervju som 
datainsamlingsmetod var mest lämplig för att inhämta fakta. Om vi hade använt oss av 
enkäter hade vi inte fått möjlighet till att ställa och anpassa följdfrågor till informanterna. Den 
personliga kontakten samt informanternas personliga berättelser och svar hade inte 
framkommit vid enkäter. Denna fördel framförs av Bryman (2011) som nämner att intervju 
som datainsamlingsmetod skapar möjligheter för samspel mellan forskare och informanter.  
 
Då förskolechefen var delaktig i vilka pedagoger som blev intervjuade så fick vi pedagoger 
som kunde hjälpa oss med studien. Om vi hade ringt till avdelningarna på förskolorna istället 
hade resultatet kunnat vara annorlunda ut och vi hade kanske behövt ha fler informanter. 
Förskolorna valdes utifrån att inte ligga allt för långt bort, enligt Bryman (2011) handlar det 
om att forskaren utgår från ett bekvämlighetsval. För oss handla det om att det skulle vara 
lättare att ta sig dit. Genom att informanterna i förväg fick ta del av informationsbrevet kunde 
de förbereda sig. En nackdel som uppkom var att informanterna bara fick ta del av 
informationsbrevet och inte intervjufrågorna, vilket resulterade till att svaren ibland kunde 
vara utanför studiens syfte och därmed inte lämpliga. Samtidigt var all den information vi fick 
intressant och berikande inför vår kommande profession. Vi valde att formulera fyra 
intervjufrågor och öppnade upp för följdfrågor. Antalet intervjufrågor var i förväg bestämt 
och utgick från studiens syfte och frågeställningar. Vi utformade följdfrågor inför intervjuerna 
samt att det kunde tillkomma eventuella följdfrågor under intervjuerna.  
 
Vi valde att använda ljudinspelning vid intervjuerna, vilket vi hade informanternas samtycke 
till. Bryman (2011) lyfter fram att någon form av inspelning vid intervjuer gör att forskaren 
kan vara närvarande och gå tillbaka till intervjun. En fördel med att spela in intervjuerna var 
dels att vi båda kunde vara närvarande under intervjuerna samt att det underlättade 
transkriberingen. Vi insåg att enbart anteckningar skulle leda till att information skulle gå 
förlorad samt möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Bryman (2011) redogör för att det är 
betydelsefullt att spela in då det kan vara svårt att fånga informanternas ordagranna 
förklaringar vid anteckningar. Genom att lyssna och analysera det inspelade materialet kunde 
vi urskilja mönster samt detaljer som vi under intervjutillfällena inte uppmärksammade. Dock 
var det väldigt tidskrävande att transkribera intervjuerna från tal till skrift, vilket är en nackdel 
med ljudinspelningar som datainsamlingsmetod.   
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I vår studie ingick fem informanter, vilket enligt vår uppfattning var lämplig för studiens 
omfattning. Nyberg och Tidström (2012) beskriver att fördelen med få informanter vid 
kvalitativa metoder är att intervjuerna kan bli mer ingående då vi använde oss av en kvalitativ 
innehållsanalys vid analysering av det insamlade materialet. Bryman (2011) förklarar att det 
handlar om att hitta mönster och teman i det insamlade materialet. Vi kunde snabbt se 
mönster i informanternas svar, vilket gjorde att vi drog slutsatsen att ytterligare intervjuer inte 
kunde ge information som inte redan framkommit. Även om transkriberingen och 
bearbetningen av informationen har varit tidskrävande har det ändå gått att bemästra. Utifrån 
detta bedömer vi att antalet informanter var tillräckligt för vår studie.  
 
Intervjuerna skedde på respektive förskola. Tanken med detta var att informanterna inte skulle 
behöva lämna verksamheten. Informanterna fick även välja vilket rum som passade bäst för 
intervjun. Rummen som användes vid intervjuerna låg enskilt med tanke på störningsmoment 
som kan påverka intervjun, exempel på störningsmoment är att barn och andra vuxna börjar 
prata med informanten eller att det blir för högt ljud så vi inte kan höra och missar saker som 
informanten sagt. Stukát (2011) lyfter fram att miljön under intervjuer bör vara så ostörd som 
möjligt. 
 
Under arbetets gång har vi haft Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principerna som 
underlag och vägledning. Riktlinjerna som vi har förhållit oss till är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid.). Inför intervjuerna 
mailade vi ett informationsbrev där informanterna kunde ta del av riktlinjerna och deras 
rättigheter som till exempel deras anonymitet samt deras rätt att avbryta sin medverkan. Innan 
intervjuerna inleddes påminde vi informanterna återigen om deras rättigheter. Vi informerade 
dem även om att det insamlade materialet enbart skulle bearbetas av oss och att allt skulle 
förstöras efter avslutad studie.  

Resultatdiskussion  
I denna del av studien redogörs för de tre teman som lyfts fram i resultatet i form av samma 
underrubriker. Dessa teman behandlas utifrån syftet och frågeställningarna med utgångspunkt 
i den sociokulturella teorin och tidigare nämnd forskning.   

Språkfrämjande aktiviteter 
För att stimulera språkutvecklingen hos barnen arbetade pedagogerna i vår studie i små 
grupper, genom att använda detta sätt kan pedagogerna ge de stöd som behövs för att barnen 
ska kunna utvecklas vidare. Att arbeta i små grupper betonar Hagtvet (2006) är fördelaktigt 
för att kunna arbeta språkutvecklande. När pedagoger arbetar i grupper kan de utgå från 
barnens proximala utvecklingszon som tillhör det sociokulturella perspektivet. När 
pedagogerna använder den proximala utvecklingszonen förklarar Dysthe (2003) och Lindö 
(2009) att barn kan bemästra förmågor som de erövrat med hjälp av pedagoger eller barnen 
inom gruppen. Majoriteten av pedagogerna använde olika spel när de arbetade i mindre 
grupper för att stimulera språkutvecklingen. Användning av spel gör att barn måste 
kommunicera med varandra och använda ord som de kanske i vanliga fall inte använder. 
Inom den sociokulturella teorin tillägnar sig barn språket tillsammans med andra människor. 
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Vilket gör att spel är ett bra exempel då det sker tillsammans med andra. En pedagog i vår 
studie vill ha mer individuell tid med barnen, vilket överensstämmer med den sociokulturella 
teorin. Inom den sociokulturella teorin lär vi oss i sociala sammanhang, i interaktion med 
andra människor (Dysthe, 2003).   
 
De flesta pedagoger använder olika övningar för att träna barnens munmotorik, enligt 
Svensson (2005) kan det handla om att blåsa bomull och härma ljud. Författaren poängterar 
att det skapas en samhörighet med barnen i aktiviteterna med språklekar, som i sin tur leder 
till att pedagog och barn har roligt tillsammans och att barnen utvecklar medvetenhet om det 
verbala språket. Även Skolverket (2016) poängterar att förskolan ska vara utmanande och 
lustfylld för alla barn. Svensson (2005) nämner att när pedagoger utformar verksamheten så 
att det skapas möjligheter till språklekar kan barnen få syn på språket från ett annat perspektiv 
och uppmärksamma språkets minsta element, nämligen språkljuden. För att inspirera barnen 
att bruka språket använder samtliga pedagoger sig av sång, rim och ramsor, vilket enligt 
Hagtvet (2006) gör att barn får en känsla för språket. I användningen av sånger är 
pedagogerna inne i språkets innehåll då de jobbar med att stärka ordförrådet. En pedagog 
nämnde att genom att utnyttja sång, rim och ramsor samlas barnen på ett naturligt sätt som 
medför att de stimuleras och att barnen lär sig av varandra. Alla pedagoger berättade att 
barnen får pröva ord när de använder sig av sånger. Enligt Svensson (2005) är det viktigt att 
pedagogerna utmanar barnen att pröva ord och ständigt ge dem intresseväckande och 
utvecklande dialoger. Några pedagoger i vår studie framförde även att användningen av 
sånger kan få barn att förstå ordens innebörd. Precis som det sociokulturella perspektivet 
beskriver, vilket innebär användningen av det inre- och yttre talet (Vygotskij, 1896-1934, 
refererad i Bråten, 1996). 
 
Samtliga pedagoger påpekade att de dagligen läser högt för barnen för att stimulera 
språkutvecklingen och pedagogerna reflekterade tillsammans med barnen kring vad boken 
handlar om, vilket Westerlund (2009) styrker, då författaren nämner att reflektion handlar om 
att ställa öppna frågor som kan innebära varför? Hur? och minns du det som hände?. Genom 
att pedagogerna ställer frågor blir barnens ordförråd och förståelse rikare. Enligt Skolverket 
(2016) erövrar barn kunskap genom att föra konversationer och reflektioner. Ekström och 
Isaksson (1997) och Ahlén (2005) lägger stor vikt vid att alla barn ska få möjlighet att lyssna 
på sagor. De menar att högläsningen bidrar till ökat ordförråd, läslust och språkförståelse hos 
barnen. Vid högläsning och bildskapande är pedagogerna inne och berör språkets form, 
innehåll och funktion. Innan människor kan tänka ord på det inre planet framhåller Vygotskij 
att orden genomgår olika stadier, tänkandet styrs av det yttre talet. Däremot såg det olika ut 
kring hur pedagogerna använder reflektionen. Alla pedagoger säger att de för reflektion med 
barnen under läsningen. Enligt Liberg (2010) och Svensson (2009) medför reflektion om 
bokens innehåll under högläsningen till att barnen får bättre utgångsläge inför deras framtida 
läsning och är ett viktigt stöd för deras ordförråd. Det förekom även att två pedagoger förde 
reflektionen tillsammans med barnen efter högläsningen för att inte störa atmosfären, 
Westerlund (2009) styrker detta sätt att använda reflektionen med barnen och menar att det är 
viktigt att pedagoger är medvetna om på vilket sätt de läser på, då det ger stor påverkan på 
barnens språkutveckling. 
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För att stimulera språkutvecklingen hos barnen nämnde alla pedagoger utom en att de 
använde sig av bild- och teckenstöd. Verktygen kan användas på olika sätt. Inom den 
sociokulturella teorin är bild- och teckenstöd olika typer av artefakter och tecken. Nettelbladt 
(2007) framhåller att pedagogerna kan använda bildstöd för att låta barnen berätta om bilden. 
Några av pedagogerna nämnde även att användningen av bildstöd medför att barnens 
språkupplevelse stärks, då de både får se bilden och höra hur orden uttalas. Bildstöd kan även 
användas för att kunna berätta vad barnen vill. En pedagog lät barnen använda bilder för att 
förstärka språket genom att låta barnen peka på bilden för att förmedla vad de vill. Detta sätt 
att arbeta styrker Simeonsdotter Svensson (2009) med att nämna att bildstöd kan användas för 
att förtydliga vad barnen vill. Det innebär att pedagogerna med detta sätt kan utgå från 
barnens proximala utvecklingszon, då det ibland kan vara svårt att förmedla med ord vad man 
vill.  
 
Heister Trygg och Andersson (2009) beskriver att pedagoger kan använda tecken som stöd för 
att främja barnens verbala språkutveckling. En pedagog i vår studie berättade att de använde 
stödtecken vid samlingar och sånger. Enligt Andersson (2002) handlar det om att 
pedagogerna förstärker vissa ord i meningar med tecken. För oss handlar det också om att 
pedagogerna stärker de viktiga orden i meningarna. En pedagog nämnde att de arbetar 
språkutvecklande med barnen. Detta innebär enligt Norling (2015) att pedagogerna använder 
ett varierat språk med barnen för att poängtera att olika ord kan betyda samma sak. Pedagogen 
som nämnde att de inte arbetade med att förenkla språket, går enligt oss emot det 
sociokulturella perspektivet, då de inte använder sig av några verktyg för att stödja barnen i 
språkutvecklingen. Vuxna ska enligt den sociokulturella teorin ge artefakter för att främja 
språkutvecklingen hos barn. Enligt Bruce (2014) ska pedagoger använda ett förenklat språk 
när de arbetar med barns språkutveckling.        
 
Samtliga informanter i vår studie nämnde att det finns svårigheter inom språkets form hos 
barnen, de framförde att det handlar om att barnen har svårt med uttalet och några språkljud. 
Som Bruce et al., (2016) och Westerlund (2009) framhåller att barn utvecklar och klarar av 
vissa språkljud senare än andra. För oss handlar det om att barn utvecklar språket i olika takt 
och att vi aktivt måste jobba med språkljud och uttal, exempelvis via språklekar och 
högläsning. 

Den fysiska miljön  
Pedagogerna i studien nämnde att de formar miljön på olika sätt för att få ner ljudnivån, vilket 
Björck-Åkesson (2014) poängterar att det kan leda till att miljön blir mer stimulerande om 
ljudnivån sänks. Vuxna och barn samt barn och barn kan då lättare föra samtal med varandra. 
Alla pedagoger framförde att de tänkte på utformandet av både den fysiska- och sociala 
miljön. Den fysiska miljön utformades så att barnen skulle kunna fokusera på det de gör för 
tillfället. Att utforma en rik miljö handlar om att den ska vara stimulerande, Bergqvist (2003) 
och Cunningham (2008) framhåller att en stimulerande miljö skapar möjligheter till att barn 
erfar, upplever och kommunicerar. Enligt Skolverket (2016) ska miljön vara trygg, 
utmanande samt inspirera alla barn till lek och aktivitet. En pedagog i studien ansåg att miljön 
har en betydande roll för barnens utveckling och att miljön ska ses som en tredje pedagog för 
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att få en bra verksamhet. Detta framhåller Svensson (2005) också med att säga att språket är 
bundet av miljön, då miljön ger människor intryck som leder till samtal. Det blir därför 
betydelsefullt att utforma miljön efter barnen och tänka igenom hur miljön bäst kan formas 
för att möta och passa den barngrupp som ingår i den. Lika mycket som möbleringen av 
miljön är viktig, är även placeringen av barnen inom miljön viktig. Alla pedagoger nämnde 
att de tänkte på barnets placering vid samlingar och matsituationer, men på vilket sätt de 
gjorde det såg olika ut. Två pedagoger nämnde att de delade upp barnen vid samlingen, vilket 
enligt pedagogerna gör att de kan jobba där barnen befinner sig. Det gör att det finns 
möjlighet för pedagogerna att utgå från gruppens proximala utvecklingszon. Majoriteten av 
pedagogerna framförde att de placerade barnen som behövde stöd i sin språkutveckling 
bredvid en vuxen i samlingen för att kunna ge det stöd som barnen behöver inom 
språkutvecklingen. Detta kan medföra att pedagogerna kan uppmärksamma barnens tankar 
och idéer. Pedagogerna kan även på detta sätt stödja barnen inom deras proximala 
utvecklingszon. Enligt Skolverket (2016) behöver pedagogerna kunskap om barnens 
färdigheter och intressen, för att kunna utforma miljön efter barnen i verksamheten.  

Pedagogens roll och kompetens 
När pedagoger arbetar med att stimulera barns språkutveckling visar vårt resultat att det finns 
mycket att tänka på för pedagogerna i förskolan. Hagtvet (2006) förtydligar att pedagoger 
dagligen ska konversera med barnen. För att göra detta sa en pedagog i vår studie att det är 
viktigt att ha lugnt runt omkring sig. Att ha lugnt omkring sig kan handla om att få ner 
ljudnivån (Björck-Åkesson, 2014). För att barnen ska vilja kommunicera är bästa 
motivationen enligt Lindö (2009) tryggheten i omgivningen. Det blir därför pedagogens 
uppdrag att skapa en miljö där alla barn känner sig trygga, vilket en av våra pedagoger 
poängterade är nyckeln till språket. Att skapa trygghet för barn menar både Hagtvet (2006) 
och Svensson (2005) är viktigt och det kan man göra genom att minska kraven och 
misslyckanden hos barnen samt att vara en ödmjuk pedagog. Enligt Skolverket (2016) är en 
av riktlinjerna att pedagogerna ska ansvara för att barnen känner sig trygga i gruppen. För 
pedagoger i förskolan blir det därför viktigt att skapa en trygg och lärorik miljö i förskolan 
där barnen vågar kommunicera. Det är även viktigt inom sociokulturella teorin att integrera 
och kommunicera med människor då det är lärdomar och tankar som utbyts. En pedagog i vår 
studie berättade att det handlar om att inte prata över huvudet på barnen utan gå ner till deras 
nivå när man pratade med dem. Hagtvet (2006) lägger vikten vid att pedagogen för samtal 
med barnen istället för att prata till dem. En annan pedagog i vår studie nämnde att man kan 
ge barn olika verktyg för att stödja deras språkutveckling, såsom tecken- och bildstöd. Den 
centrala uppgiften pedagoger har när det kommer till att stödja barns språkutveckling är enligt 
Liberg (2003) att hjälpa och stödja barnen i samtalet med andra. Även Svensson (2005) 
poängterar att pedagoger ska tillämpar strategier för att förstärka språket så att det 
överensstämmer med varje barns behov. Det kan enligt Bruce (2014) vara att pedagogen 
använder upprepningar, pratar långsammare och använder ett förenklat sätt att tala. Det kan 
också innebära att pedagogerna använder bild- och teckenstöd tillsammans med barnen i 
verksamheten. Barn ska dagligen erbjudas möjligheter till intresseväckande och utvecklande 
konversationer (Svensson, 2005). En pedagog i studien nämnde att det kan innefatta 
användningen av språket i vardagen i förskolan. Svensson (2009) poängterar att barn imiterar 
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ord från sin omgivning, vilket gör att barnen kommer använda och utveckla språket med hjälp 
av de ord som omgivningen använder. Detta sker enligt sociokulturella teorin inom barnens 
sociala faktorer som till exempel de människor som finns runt omkring barnet. Att arbeta över 
barnens kompetens handlar om att utgå från deras proximala utvecklingszon som gör att 
barnen kommer längre i sin utveckling (Dysthe, 2003 & Lindö, 2009). Det är viktigt att fånga 
situationer enligt Hagtvet (2006) för att föra dialoger med barnen om det dagliga livet. 
Samtliga pedagoger berättade att de använde matsituationen för att kunna föra konversationer 
med barnen från allt vad de gjort i helgen, till vad de ska göra efter förskolan. Detta är ett sätt 
för pedagoger att arbeta med att främja språkutvecklingen hos barnen. Enligt Strömqvist 
(2010) ger matsituationen barn möjlighet att använda ord och uttryck som de stött på i andra 
miljöer. Samtliga pedagoger berättade att de använder sig av upprepningar inte bara under 
matsituationer utan även vid andra tillfällen. Att använda upprepningar handlar om att 
pedagogen upprepar ordet barnet säger. Enligt Norling (2015) är upprepningar vanligt 
förekommande inom förskolan för att främja språkutvecklingen hos barn.  
 
Samtliga pedagoger i vår studie kände att de hade den kompetens som de i nuläget behöver i 
verksamheten för att kunna arbeta med att främja språkutvecklingen hos alla barn. Detta då 
pedagogerna i vår studie uttryckte att de jobbat många år inom verksamheten och gått 
utbildningar för att fortbilda sig. Ahlberg (2007), Lutz (2013) och Nilholm (2012) betonar att 
pedagoger bör få kompetensutveckling för att kunna möta varje enskilt barn utifrån deras 
förutsättningar och behov. Majoriteten av pedagogerna i vår studie uttryckte även betydelsen 
av att söka ny kunskap och uppdatera sig i den aktuella forskningen för att på ett lärorikt sätt 
kunna arbeta språkutvecklande med alla barn. Majoriteten av pedagogerna i vår studie 
poängterade betydelsen av att få tips och idéer från varandra för att vidareutveckla sin 
kompetens. Lutz (2013) framhåller även vikten av att arbetslaget ska kunna komplettera 
varandra. Det medför enligt honom en verksamhet där kunskaper och resurser finns hos 
pedagogerna för att kunna möta alla barn.  

Slutsatser 
Vi har utifrån resultatet kommit fram till att pedagogerna arbetar med barns språkutveckling 
under hela vistelsetiden på förskolan. Pedagogerna uppger att de under dagen i verksamheten 
arbetar med olika aktiviteter, där samspel sker mellan barn och pedagog samt barn och barn. 
Den första slutsatsen vi kan dra är att samspel är viktigt för barns språkutveckling. Ett 
fungerande samspel mellan pedagog och barn är en bidragande faktor till barns utveckling 
och lärande (Kultti, 2012; Westerlund, 2009), då det framgår tydligt i vår studie att 
pedagogerna aktivt arbetar med samspel och delar upp barngruppen i små grupper vid 
aktiviteter. Att arbeta i små grupper är fördelaktigt för att kunna arbeta språkutvecklande 
(Hagtvet, 2006). 
 
Den andra slutsatsen vi kan dra är att högläsning, sång, rim och ramsor stimulerar barns 
språkutveckling. Pedagogerna lyfter fram att de dagligen läser högt för barnen för att främja 
deras språkutveckling och de reflekterar tillsammans med barnen om bokens innehåll. 
Ekström och Isaksson (1997) och Ahlén (2005) lägger stor vikt vid att alla barn ska få 
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möjlighet att lyssna på sagor. De menar att högläsningen bidrar till ökat ordförråd, läslusten 
och språkförståelsen hos barnen. Pedagogerna använde sig av sång, rim och ramsor för att 
inspirera barnen att använda språket, vilket enligt Hagtvet (2006) gör att barn får en känsla för 
språket. 
 
Den tredje slutsatsen vi kan dra för att barnen ska vilja kommunicera är bästa motivationen 
tryggheten i omgivningen (Lindö, 2009). Därför är det pedagogens uppdrag att skapa en miljö 
där alla barn känner sig trygga, vilket en av pedagogerna poängterade är nyckeln till språket. 
Avslutningsvis vill vi hävda att det är ett intresseväckande arbete pedagogerna gör för att 
främja språkutvecklingen hos alla barn. Det vi kan se som betydelsefullt och som vi kommit 
fram till är att vi som blivande pedagoger är medvetet lyssnande, bekräftande, engagerade och 
närvarande för barnen.  

Implikationer för verksamheten och pedagogens profession 
Samspel och kommunikation mellan människor har blivit allt mer framträdande för oss och 
hur man kan arbeta med språkutveckling i förskolan för att främja barnens språk. De 
implikationer vi kan se för verksamheten och pedagogens profession: 
 

• Miljöns betydelse för att arbeta språkutvecklande. Miljön ska kunna ses som en tredje 
pedagog, det kan ta mycket tid att ha en miljö som tredje pedagog då man aktivt måste 
se över miljön och se om det behövs göra ändringar.   

• Innebörden av att barn får arbeta med olika aktiviteter och verktyg, detta då alla barn 
inom verksamheten ska kunna kommunicera med varandra. Det kräver 
kompetensutveckling för pedagoger och att skapa tid och möjligheter att ha aktiviteter 
och använda sig av verktyg.  

• Det som vi även tar med oss är att arbeta språkutvecklande under hela dagen med 
barnen, det krävs en medvetenhet hos pedagoger att använda språket hela tiden.  

 
Både tidigare forskning och pedagogerna i studien lyfter fram betydelsen av att arbeta i små 
grupper för att främja språkutvecklingen, då lärande sker tillsammans med andra. För att 
kunna arbeta med språkutvecklingen i verksamheten med alla barn behöver pedagogen ges 
tillfälle att utveckla sin kompetens kring olika verktyg och aktiviteter samt miljöns betydelse. 
Detta innebär att pedagogerna ständigt bör få tillgång till att uppdatera sig i ny forskning och 
litteratur samt erbjudas kompetensutveckling.  

Förslag till vidare studier 
Under arbetets gång har vi fått nya kunskaper och lärdomar om hur vi skall kunna arbeta 
språkfrämjande med alla barn. Då vi i studien utgick i våra frågor till pedagoger som arbetar 
med barn som har svenska som modersmål, hade det varit intressant att göra en liknande 
studie med frågor till pedagoger som arbetar med barn som har annat modersmål. Det hade 
även varit intressant att göra en djupare studie med flera pedagoger från olika kommuner, för 
att kanske få fler förslag på aktiviteter och verktyg som stimulerar språkutvecklingen hos 
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barnen. Ett annat förslag till vidare studier är till exempel hur IKT och skapande stimulerar 
barns språkutveckling.
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Bilagor         
Informationsbrev      Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi heter Lina Berndtros och Ann-Jeanette Johansson. Vi studerar sista terminen till 
förskollärare vid Luleå Tekniska Universitet, vi går ut i januari 2017. Som en sista del i 
utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete. Där vi har valt att skriva om hur 
pedagoger formar miljön och arbetet för alla barn.  
 
 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers kompetens kring arbetet med att stimulera 
språkutvecklingen hos barnen i verksamheten och deras uppfattningar om hur de arbetar med 
språkutvecklingen samt med att forma miljön inom förskolan.  
 

• Hur uttalar pedagogerna att de arbetar med att forma den fysiska miljön för att 
stimulera språkutvecklingen hos barnen? 

 
• Vilka verktyg och aktiviteter uttrycker pedagogerna att de arbetar med i verksamheten 

för att stimulera språkutvecklingen hos barnen?  
 

• Hur synliggörs den kompetens som krävs inom förskolan för att arbeta 
språkutvecklande med barnen? 

 
Vi använder oss av intervjufrågor som kommer att ställas under intervjun. Samtalet under 
intervjun kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning och beräknas omfatta cirka 1 
timme. Det som kommer fram under intervjun kommer att transkriberas, vilket innebär att ert 
talade språk kommer att översättas till en skriftlig form. Det insamlade materialet kommer att 
behandlas under sekretess, ert deltagande är konfidentiellt och materialet kommer att förvaras 
på ett sådant sätt att inga obehöriga ges tillträde. När examensarbetet är godkänt kommer allt 
insamlat material att förstöras och ni är välkomna att ta del av den färdigställda studien på 
www.ltu.se.  
 
Tack för er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
Lina och Ann-Jeanette 
 
Lina Berndtros   Ann-Jeanette Johansson 
E-post: xxx    E-post: xxx 
Tel: xxx    Tel: xxx 
 
  



	

Intervjufrågor:     Bilaga 2 
 

1. Hur arbetar ni för att stimulera barnens språkutveckling?  
• Arbetar ni med barnen enskilt eller i grupp?   
• Vilka aktiviteter använder ni för att träna språket med barnen?    
• Använder ni några verktyg för att stödja barnet i sin språkutveckling?   
•  Vilka typer av svårigheter anser ni att det finns i barngruppen? (ordförråd, språkljud, 

meningsbyggnad) 
 

2. Hur tänker ni kring den fysiska miljön inom verksamheten för att främja 
språkutvecklingen?  

• Tänker ni på vilket material som finns framme och hur ni har utformat miljön på 
förskolan? 

• Tänker ni på barns fysiska position, i förhållande till vuxna och barn t.ex. vid samling, 
påklädning och utformningen av lekmiljön och material? 

 
3. Vad anser du är viktigt att tänka på när man ska arbeta med språkutveckling inom 

förskolan?   
• Tänker ni till exempel på hur ni använder ert språk kring och med barnen?  

 
4. Känner du att du har den kompetens som behövs för att arbeta med språket inom 

förskolan? 
 


