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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att vinna kunskap om hur förskollärare arbetar med språk i förskolan, 

samt hur mycket utrymme den språkliga stimulansen ges i förskolans verksamhet. De teorier 

som studien har sin grund i är den sociokulturella teorin och Bakhtins tankar kring dialog. Den 

utgår från kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade ljudinspelade intervjuer samt 

videoinspelade observationer. Fem intervjuer och tre observationer har genomförts på två olika 

förskolor i en kommun i norra Sverige för att ta reda på hur förskollärare ser på begreppet språk, 

hur de arbetar med språk i styrda aktiviteter samt hur ofta det förekommer i den egna 

verksamheten. Det insamlade materialet transkriberades, analyserades, sorterades och 

kategoriserades och resultatet visade på många likheter i hur det vardagliga arbetet med språk 

genomförs, med exempelvis mötessamlingar och högläsning. Resultatet visade även att 

förskollärarna uppfattade begreppet språk som ett stort område med många delar att arbeta med 

och att språket ingår i alla momenten i vardagen på förskolan.  

Nyckelord: dialog, förskola, högläsning, kommunikation, språkutveckling  

 

  



Förord 

Under arbetet med denna studie har vi fått möjlighet att studera olika aspekter kring barns 

språkutveckling och hur förskollärare arbetar med språk i verksamheten, vilket har utvecklat 

vår egen kunskap om språk, något som vi kommer ha nytta av i vår kommande profession. Det 

har även resulterat i glada skratt och många gemensamma reflektioner.  

Vi vill tacka de fantastiska förskollärare och barn som medverkat i vår studie och som tagit 

emot oss med öppna armar i deras verksamhet.  

Vi vill även tacka vår handledare Märtha Andersson som kommit med goda råd och synpunkter 

under resans gång. Utan dig hade detta arbete inte varit möjligt!  

Ett stort tack till våra familjer som stått ut med oss, stöttat och pushat oss under hela studietiden, 

ni är guld värda! 

 

 

Anna Hjertberg och Linnéa Gustafsson   
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Inledning 
Människan är det enda däggdjur som kommunicerar med hjälp av talspråk och det är just 

talspråket som möjliggör att vi kan uttrycka våra tankar och funderingar till andra (Lindö, 

2009). Språket är en viktig grund för att människor ska kunna samarbeta mot ett gemensamt 

mål och för att föra kunskap vidare (Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius, 2016). Herrlin, 

Frank och Ackesjö (2014) framhåller att barn utvecklar en språklig medvetenhet genom att leka 

med språk och därmed upptäcker de att meningar är uppbyggda av ord som består av olika 

sammansatta språkljud (ibid.). En omfattande och mångsidig språklig stimulans är av stor vikt 

för utvecklingen av förskolebarnens språkliga utveckling. Goda språkliga förmågor kan även 

underlätta litteracitetsprocessen (Lindö, 2009). Det är av stor vikt att pedagoger i förskolan 

förhåller sig till språk och utveckling på ett genomtänkt och möjliggörande sätt med goda 

kunskaper kring lärande och kommunikation, då Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 

2016a) framhåller att ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling” (s. 7). Eriksen Hagtvet (2012) menar att ”Under de tidiga åren läggs 

grunden för allt lärande” (s. 6) och därför är det just under förskoleåldern som den språkliga 

stimulansen är särskilt viktig att uppmärksamma. Synen på språk och sätten att arbeta med språk 

i förskolan skiljer sig åt mellan olika förskolor och detta ser vi som intressant att ta reda på mer 

om. Språk och kommunikation förekommer under hela dagen i förskolan, men frågan som lyfts 

är hur förskollärare fokuserar på språkutvecklingen, om de ser en funktion i att undervisa 

fokuserat på språk eller om språket vävs in enbart i de vardagliga situationerna. Med styrd 

aktivitet åsyftas i detta arbete aktiviteter styrda och planerade av förskollärare med ett specifikt 

fokus i innehållet, såsom språk, matematik eller dylikt. Begreppet språk kan innefatta olika 

saker, såsom talspråk, kroppsspråk, mimik och estetiska uttrycksformer. Begreppen språk och 

språkutveckling så som de används i denna studie, innefattar dock främst det talade språket, då 

det var den inriktning förskollärarna valde under intervjuerna. Valet av ämne för denna studie 

grundar sig i ett intresse av att söka kunskap kring hur förskollärare förhåller sig till 

språkutveckling, då egna erfarenheter visar att pedagoger på förskolor ofta talar om barns språk 

men mer sällan talar om undervisning för språk. 

 

 

Arbetsfördelning 

Studien är utförd i en och samma kommun och vi har både utfört datainsamlingen och 

bearbetning av materialet tillsammans. Vi har skrivit hela arbetet tillsammans och delar därför 

ansvaret för alla delar i arbetet. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att vinna kunskap om hur förskollärare arbetar med språk, samt hur 

mycket utrymme den språkliga stimulansen ges i förskolans verksamhet. 

De frågeställningar studien utgår från är: 

-Hur ser förskollärare på begreppet språk? 

-Hur arbetar förskollärare för att främja barns språkutveckling i lärarstyrd aktivitet? 
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Bakgrund 
I följande avsnitt beskrivs läroplanernas och skollagens formuleringar kring arbetet med språk 

i förskolan, vidare skildras teorier och forskning kring språk och språkutveckling. Slutligen 

beskrivs språkets beståndsdelar samt olika metoder för att stimulera barns språkutveckling i 

förskolan. 

Förankring i lagar och förordningar 
Både Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR 11 (Skolverket, 

2016b) och Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) lyfter vikten av att barnen får möjlighet att utveckla 

såväl språk som kommunikation. Lpfö 98 pekar även på vikten av att främja barns intresse och 

utveckling av såväl tal- som skriftspråk. Vidare beskrivs språk som samhörande med både 

identitetsutveckling och lärande (ibid.). Bruce et al. (2016) skriver att ”Språklig tillgänglighet i 

förskola och skola handlar om att erkänna och erbjuda barn och elever likvärdiga villkor för 

lärande, oavsett deras individuella förutsättningar” (s. 257). Därför är det viktigt att 

verksamheten är utformad för att ta tillvara på barns olika förutsättningar och behov. I 

skollagens allmänna bestämmelser kring förskolan beskrivs syftet för verksamheten som 

främjande för barns utveckling och lärande, samt stimulera barns sociala erfarenheter och 

färdigheter (SFS 2010:800). Skolverket (2016a) menar att förskolan ska främja barns språkliga 

utveckling genom att använda sig av olika språkliga uttrycksformer såsom dans, bild, tal, skrift 

samt andra sorters skapande. Vidare beskrivs språk, utveckling och identitetsutveckling som 

sammanlänkade i varandra (ibid.). Wedin (2017) framhåller att arbetet med barns 

språkutveckling kan användas för att främja barns demokratiska värderingar genom att ge dem 

förståelse för sina och andras rättigheter, samt utrymme för att få sin röst hörd och ta del av 

andras åsikter. Demokrati, inkludering och allas lika värde är viktiga delar i mål och riktlinjer 

för Skolverket (2016a). 

Teorier och tidigare forskning 
Wedin (2017) beskriver människor som sociala individer där språket är viktigt i samspelet med 

andra. Vidare framhålls exempel där barn vuxit upp utan social kontakt med andra individer, 

vilket resulterat i att barnet inte utvecklat ett komplett språk, något som de sedan inte kunnat 

utveckla fullt ut. Det har dock inte kunnat bevisas att språkbortfallet enbart berott på den sociala 

isoleringen då det rör sig om så få fall, då även andra skador kan ha påverkat språket. Vidare 

framhåller Wedin att barns språkutveckling sker i sociala sammanhang och därmed kan 

språkutvecklingen inte skiljas från den miljö barnet befinner sig i. Barnets sociala färdigheter 

utvecklas genom språket och är bundet till den kultur barnet lever i (ibid.). Sheridan och Gjems 

(2016) framhåller att barn med språkliga svårigheter kan ha svårt att göra sig förstådda och 

kunna uttrycka sina tankar och åsikter i olika situationer. Bruce et al. (2016) använder begreppet 

språklig sårbarhet för att framhäva förskolan och skolans betydelse för alla barns egna 

förutsättningar att utvecklas språkligt. Det handlar bland annat om att uppmärksamma när 

barnets språkliga förmåga hindrar lärande, samspel och utveckling på grund av att 

omgivningens språkmässiga krav är för höga, samt att i förskolan kunna stödja och stärka 

språkutvecklingen genom pedagogiska verktyg och förhållningssätt (ibid.). Norling, Sandberg 

och Almqvist (2015) menar att forskning saknas om förskolans språkmiljö som även inkluderar 

pedagogerna som en del av lärandet. Det har funnits en tradition av att värdera kvaliteten på 
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förskolor genom att testa barns språkliga kunskaper (ibid.). Sheridan och Gjems (2016) studie 

kring hur förskollärare arbetar med språk i norska och svenska förskolor visar att förskollärare 

har en tendens till att beskriva arbetet med att främja barns språkutveckling på ett övergripande 

sätt, genom att prata om vardagliga situationer istället för att lyfta konkreta lärtillfällen med 

inriktning på just språket. Lindö (2009) belyser vikten av att arbeta med språkutveckling i 

förskolan, då språklig medvetenhet enligt forskare är starkt kopplad till läs- och 

skrivutvecklingen. Wedin (2017) beskriver grammatiska kunskaper som en betydande del av 

att ha god språklig kompetens. Den grammatiska kompetensen består av ordförståelse samt 

syntaktisk (förståelse för meningsbyggnad), morfologisk (ords stavelser eller böjningar) och 

fonologisk (språkljud) medvetenhet. Salameh (2005) framhåller att forskning visar att vilket 

språk det än handlar om, följer den grammatiska utvecklingen givna principer i ett speciellt 

mönster där utvecklingen sker steg för steg.   

Forskningsresultat som presenteras i Vetenskapsrådet (2015) visar att den fonologiska 

medvetenheten är grundläggande för den kommande läs- och skrivutvecklingen och därmed är 

det viktigt att arbeta med språklig stimulans redan i de tidiga åldrarna. Den språkliga stimulans 

som enligt Vetenskapsrådet (2015) visade sig ha störst effekt för den fonologiska 

medvetenheten innebar ett tydligt fokus på språket, medan rim och ramsor samt språklekar har 

mindre effekt, samtidigt som det senare kan vara positivt och att föredra i arbetet med de mindre 

barnen. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2014) framhåller 

forskningsresultat som visar att begränsningar i den fonologiska medvetenheten kan kopplas 

till dyslexi. Att arbeta med fonem kan därför gynna barn med dyslexi i deras läs- och 

skrivutveckling. Högläsning och andra språkliga aktiviteter främjar barnens morfologiska 

medvetenhet och är även det betydande för barnets läs- och skrivutveckling (Vetenskapsrådet, 

2015). Det är viktigt att förskolans pedagoger har god språklig medvetenhet och verktyg för att 

kunna möjliggöra barns språkutveckling i samvaro med andra, genom att bland annat skapa 

situationer där samtal och förhandlingar ingår (Bruce et al., 2016).  

Sociokulturell teori om barns språkutveckling 

De två främsta teoretikerna kring barns språkutveckling är Jean Piaget med sin 

utvecklingspsykologiska teori samt Lev Vygotskij med sin sociokulturella teori (Lindö, 2009). 

Denna studie utgår från Vygotskijs sociokulturella teori, men även Piagets 

utvecklingspsykologiska teori kommer att presenteras här då denna teori var vanligt 

förekommande i svenska förskolor tidigare och har gjort avtryck i den svenska 

förskolepedagogiken. Den nuvarande synen på barns språkutveckling har frångått det 

utvecklingspsykologiska tankesättet och grundas på sociokulturell bas.   

Utvecklingspsykologisk teori utgår från att barn går igenom olika stadier i sin utveckling och 

att dessa är kopplade till barnets ålder (Lindö, 2009). Alla barn genomgår samma stadier och 

dessa ses som universella. Det går därmed inte att hoppa över ett stadie då de föregående är en 

förutsättning för det nästkommande (Jerlang, 2008). Enligt utvecklingspsykologin är kognition 

och språk medfött och något som utvecklas vid stimulans (Lindö, 2009). Från början ses språket 

hos barnet som något för den egna individen, istället för att riktas mot att kommunicera med 

omgivningen (Jerlang, 2008). Piaget beskriver språket som något som utvecklas genom 

imitationer från omgivningen. Under de tidiga åren ses barnet som egocentriskt, såväl i 
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tänkandet som språkligt. Barnet uttrycker sina egna synpunkter, upplevelser och föreställningar 

i monologer utan att ha den lyssnandes åsikter i åtanke. Ju äldre barnet blir, desto mer utvecklas 

barnets förmåga till att använda sig av sociala samtal i form av dialoger. Utvecklingen beror till 

stor del på umgänget med andra barn. Samtidigt som barnets tänkande blir mindre egocentriskt 

blir även språket mindre självupptaget och språket används mer och mer till kommunikation. 

Vygotskij kritiserade Piagets teori kring mindre barns egocentriska språk, då han genom egna 

studier fann att utöver ålder, så påverkade även miljö och erfarenheter barns sociala färdigheter 

både språkligt och kunskapsmässigt. I vissa miljöer fann man en större tendens till 

individualism och egocentrism, medan andra miljöer visade på större samarbetsförmåga och 

sociala förmågor (ibid.). Säljö (2014) lyfter kritik kring Piagets uppdelning av barnets 

utveckling i stadier, då annan forskning visat på stor variation i människors kognitiva utveckling 

och det därmed inte går att sortera utvecklingen i ålderskategorier. 

Synen på språk genom den sociokulturella teorin utgår från att barn och vuxna utvecklar sitt 

språk genom socialt meningsskapande och redan från start är språket avsett för att kommunicera 

med omgivningen (Lindö, 2009). ”Utifrån det sociokulturella perspektivet ligger fokus på att 

studera hur vuxna och barn tillsammans skapar en kontext som påverkar individens utveckling” 

(Lindö, 2009, s. 19). Barn har inget biologiskt nedärvt språk, det utvecklas i samspel med andra 

genom erfarenheter och upplevelser. Vidare beskrivs Vygotskijs hypotes kring att dela upp 

språket i tre faser, där den första fasen beskrivs som omedvetna sociala handlingar. Den andra 

fasen består av att barnet upptäcker att dess agerande ger respons hos omgivningen. Den tredje 

och sista fasen som beskrivs består av att barnet skapar en inre mening i sig själv (ibid.). 

Vygotskij menade att barnet utvecklar sitt individuella jag utifrån det sociala samspelet, något 

som står i kontrast mot Piagets tankar kring att barnet utvecklas från en egocentrerad individ 

till att senare blir en social individ (Jerlang och Ringsted, 2008). Vygotskij myntade begreppet 

proximal utvecklingszon, som innebär närmaste området för utveckling och lärande där 

individen kan klara av något med hjälp av en så kallad expert (Vygotskij, 2001). För att kunna 

utmana någon i dess proximala utvecklingszon bör man först ta reda på individens förförståelse. 

Vygotskij beskriver språket som ett verktyg för mediering som vi kan använda för att skapa 

mening, förstå omvärlden samt för att uttrycka oss. Vidare menar Vygotskij att språket är det 

människor använder för att skapa en gemensam förståelse med andra. Språket beskrivs genom 

de sociokulturella ramarna som ett flexibelt och föränderligt teckensystem som samverkar 

tillsammans med andra uttrycksformer (ibid.). Språk handlar inte bara om att förmedla budskap 

mellan individer, det handlar även om att skapa en gemensam förståelse (Kultti och Pramling, 

2015).  

Dialog är en stor del av den verbala kommunikationen och något som framhålls frekvent bland 

intervjusvaren i denna studie.  Den ryska språkteoretikern och litteraturhistorikern Mikhail 

Bakhtin lyfte, som ett komplement till den sociokulturella teorin, dialog som en viktig del av 

människans existens (Igland och Dysthe, 2003). Han menade att dialoger kan beskrivas ur tre 

olika meningar. Den första innebär att den egna individen utvecklas av dialoger med andra, att 

människan existerar genom att kommunicera och att hela livet består av ständiga dialoger. Den 

andra meningen innebär att dialog genomsyrar alla yttranden, då allt som sägs eller skrivs kan 

tolkas som ett svar på tidigare yttranden som till exempel bekräftas, förkastas eller utvecklas, 

samtidigt som det inte alltid har den specifika formen av ett svar. Den tredje och sista meningen 
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består av en konflikt mellan dialog och monolog, där dialog är det han förespråkar. I dialoger 

möts olika individers värderingar, erfarenheter och personligheter i både samspel och motspel. 

Yttrandet är därmed inte en helt solitär handling, då det bygger på dialogiska relationer som 

härstammar från individuella, sociala och kulturella aspekter och alltid är riktad till någon. De 

dialogiska relationerna är förutsättningen för meningsskapande och öppnar upp för nya 

kunskaper. Att delta aktivt i dialoger i undervisningssammanhang är grunden för att skapa 

gemensam förståelse och lärande, genom att bland annat mångfalden hos deltagarna tas tillvara. 

Bakhtin kritiserar monologer genom att framhålla dem som ensidiga, där det finns 

förutbestämda svar utan utrymme för andras erfarenheter och uppfattningar. Även om han lyfter 

alla yttranden som i grunden dialogiska menar han att personer kan uttrycka sig på ett sådant 

sätt att utrymmet för andras åsikter och invändningar minskar så pass mycket att det kan 

uppfattas som monologiskt. Vidare lyfter han utveckling och lärande på djupet som dialogiskt 

och att monologer leder till att endast återupprepa någon annans yttrande utan egna 

uppfattningar, och därmed kan inte den djupare förståelsen uppstå (ibid.). 

Barns språkutveckling 
Följande avsnitt kommer att behandla barns språkutveckling från spädbarnsålder upp till sex 

års ålder. Detta för att synliggöra bakgrunden i barns språkutveckling och för att ge en bredare 

bild av hur språket utvecklas. Lindö (2009) lyfter forskning som pekar på att barn som fått 

bristfällig språklig stimulans i de tidiga åren kan ha svårigheter att kompensera för det senare. 

Andra studier har visat en koppling mellan en del barns läs- och skrivsvårigheter och deras 

svårigheter att, under de tidigare åren, uppfatta fonem och förstå innebörden av det som sägs. 

Därför är det av stor vikt att stimulera barns språk i de tidiga åldrarna (ibid.). 

Spädbarnsåldern  

Redan när barnet föds har hen en stor språklig potential och möjlighet att lära sig vilka språk 

som helst (Lindö, 2009). För att främja barns språkutveckling bör de vistas i en 

språkstimulerande miljö, med sånger, rim och ramsor och varierat talande. Vuxnas närvaro till 

barnet är viktigt för barnets sociala och känslomässiga utveckling och genom detta överförs 

även de vuxnas kultur på barnet, genom till exempel sång, tal och beteende. Under spädbarnets 

första månader i livet använder hen sig av ett joller utan att några vokaler eller konsonanter kan 

urskiljas, det består mer av skrik och knorranden. Ju mer barnet utvecklas, desto mer utvecklas 

även spädbarnets jollrande och gurglande konsonantliknande ljud kan urskiljas. Dessa ljud 

börjar mer och mer användas som en del av responsen till omvärlden. Ju äldre spädbarnet blir, 

desto mer utforskar hen sin röst med olika tonarter, stavelser och rytmer (ibid.).  

Ett till två års ålder  

När barnet börjar närma sig ett års ålder kompletterar hen ofta sitt jollrande med olika gester 

för att kunna kommunicera (Lindö, 2009). Vid denna ålder kan även barnet börja använda sig 

av förkortade ord där vissa stavelser uteblir, till exempel att barnet säger nin istället för kanin. 

Dessa ord är ett förstadium till att börja använda riktiga ord i ettordssatser, som oftast är 

innehållsord kopplade till det som finns i omgivningen. Bruce (2014) framhåller att dessa ord 

ofta kan symbolisera en hel mening, till exempel att banan innebär jag vill ha en banan. Ordens 

innebörd kan även vara både begränsade till något specifikt, som att katt innebär just familjens 

egen katt och ingen annan, men orden kan även ha en övergripande betydelse såsom att ordet 

mamma innebär alla kvinnliga personer. Ju mer omgivningen svarar på och bekräftar de ord 
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barnet använder, desto mer befästs orden och får en innebörd (ibid.). Vid cirka två års ålder kan 

många barn använda språket för att informera omgivningen om upplevda händelser till exempel 

(Lindö 2009). När barnet lärt sig fler ord börjar hen använda sig av tvåordssatser. Barnet lägger 

till gester och ansiktsuttryck för att tydliggöra talet och det blir viktigare för barnet att göra sig 

förstådd. Under denna period utvecklas barnets ordförråd och förståelse för begrepp (ibid.). 

Tre till fyra års ålder 

När barnet börjar närma sig tre års ålder är utvecklingen av formen för språket i fokus (Bruce, 

2014). Formen består av grammatik och språkljud. De utvecklar en större förmåga till att böja 

och koppla ihop ord till meningar innehållande cirka tre-fyra ord. När barnet är kring fyra års 

ålder är den språkliga medvetenheten vanligen såpass utvecklad att hen gärna leker med ord i 

form av rim och ramsor, samt bildar nya påhittade ord eller dekonstruerar existerande ord. 

Barnet utvecklar även en större förståelse för andras situation och känslor, därigenom kan de 

lättare sätta sig in i en annan persons perspektiv. Lindö (2009) menar att förmågan att sätta sig 

in i någon annans perspektiv är av stor vikt för att kunna samarbeta. Genom detta utvecklar 

barnen även sitt intresse för att samspela med andra barn i till exempel lek (Bruce, 2014). 

Genom att kunna ta någon annans perspektiv kan barnet ingå i rollekar och därmed blir språket 

en betydande del i leken. Språket används bland annat till att förhandla, diskutera och föra leken 

vidare. Om barnet har språkliga svårigheter kan hen ha svårt att få tillträde till rollekar med 

andra barn och kan även bli tilldelad underordnade roller som exempelvis husdjur, på grund av 

utmaningen i att göra sig förstådd (ibid.).  

Fem till sex års ålder 

Upp till fem års ålder har barn naturligt en större kompetens att tillgodogöra sig språkets 

grammatik, något som avtar efter sex års ålder då barnet har utvecklat den största delen av 

grammatiken i sitt modersmål (Lindö, 2009; Westerlund, 2009). Efter sex års ålder sker mest 

förfiningar av grammatiken, samtidigt som utvecklingen av ordförrådet kan ske genom hela 

livet (Westerlund, 2009). 

Språkets beståndsdelar 
Språk består av flera olika delar som sedan vävs ihop till ett fullständigt språk. Nedan 

presenteras de olika delarna för att ge innebörd till begrepp som används i studien och för att 

ge en bild av hur språket är uppbyggt. 

 

Fonem 

Lindö (2009) beskriver fonem som språkljud. De beskrivs som de minsta beståndsdelarna i 

språket och är viktiga för talutvecklingen. Att kunna urskilja de olika fonemen i en mening är 

även en användbar grund till skriftspråksutvecklingen (Eriksen Hagtvet, 2012). Det svenska 

språket innehåller nio olika vokaler, många av dessa kan uttalas på olika sätt för att ge ord som 

annars skulle vara likadana olika innebörder beroende på om vokalerna uttalas som långa eller 

korta. Ett exempel är orden kul och kull samt kal och kall. Fonem är inte samma sak som 

bokstäver, ett fonem kan till exempel bestå av flera sammansatta bokstäver såsom exempelvis 

tj eller ck (Eriksen Hagtvet, 2012). Däremot har forskning upptäckt att i språk där man lätt kan 

koppla ihop fonem med enskilda bokstäver är det lättare att förstå den alfabetiska koden, något 
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som det svenska språket innehåller med sina cirka 40 fonem (ibid.). Att ha en fonologisk 

medvetenhet innebär enligt Lindö (2009) att kunna uttala, urskilja och höra olika språkljud.  

Semantik 

Lindö (2009) beskriver semantiken som barnets förståelse av olika ords innebörd samt hens 

ordförråd. Semantisk medvetenhet innebär att kunna förstå att ett ord kan ha olika betydelser, 

såsom får med innebörden djur och får som något man tilldelas (Herrlin et al., 2014). Barn har 

vid 3,5 års ålder ett ordförråd på cirka 1000 ord, men de förstår ofta fler ord än så (Westerlund, 

2009). Vid 5 års ålder har barnen ett ordförråd på cirka 10 000 till 14 000 ord och det är ständigt 

under utveckling (ibid.). 

Pragmatik 

Pragmatik kan beskrivas som hur språket används i kommunikation med andra (Westerlund, 

2009). Det innebär bland annat turtagning där man måste kunna både vänta på sin tur i samtalet 

och inte avbryta någon annan, veta hur man påbörjar och avslutar ett samtal med någon annan, 

kunna hålla sig till samtalsämnet, samt veta vad man kan eller inte bör prata om med olika 

personer. De oskrivna reglerna kring hur man för ett samtal varierar i olika kulturer och 

sammanhang. Lindö (2009) beskriver pragmatik som hur individer kommunicerar tillsammans 

med hjälp av bland annat gester, ansiktsuttryck, tonfall och röst. Westerlund (2009) menar att 

pragmatisk medvetenhet även består av att kunna förstå undermeningar och tonfall, att allt inte 

är bokstavligt menat. 

Morfologi  

Lindö (2009) beskriver morfem som ”ett ords minsta betydelsebärande enhet” (s. 20). Ett 

morfem kan beskrivas som en stavelse, till exempel katt som innehåller ett morfem, medan 

katten innehåller två (katt-en). Läggs ett s i slutet innehåller ordet följaktligen tre morfem (katt-

en-s). Morfologisk medvetenhet innebär att förstå att ord består av sammansatta delar och kunna 

dela upp ord i det antal morfem som ordet innehåller (Herrlin et al. 2014). Westerlund (2009) 

beskriver morfologisk medvetenhet som att även kunna böja ord korrekt. 

Syntax 

Syntaktisk medvetenhet innebär att ha en förståelse för meningsbyggnad, det vill säga 

ordföljden i meningar (Lindö, 2009). Westerlund (2009) framhåller att den syntaktiska 

medvetenheten är det som utvecklas sist i barnets språkutveckling. Syntaktisk medvetenhet 

utvecklas genom samtal tillsammans med andra där barnet kan höra hur meningarna är 

uppbyggda och därmed utveckla en medvetenhet för hur ord sätts ihop samt i vilken följd 

(ibid.). 

Metoder för språklig stimulans  
Sheridan och Gjems (2016) menar att barn i förskoleåldern lär sig lättare om de själva är aktiva 

i konkreta situationer genom exempelvis lek. Äldre barn kan ta till sig även mer abstrakta 

lärsituationer. När barnen är aktiva och engagerade i samtal som intresserar dem har de lättare 

att ta till sig och minnas innebörden av nya begrepp. För att kunna främja barns språkutveckling 

behöver pedagogerna i förskolan ha kunskap kring barns lärande och språk, samt kunna stötta 

och utmana barnen. När pedagogerna samtalar med barnen är det viktigt att benämna olika saker 

i dialogen, till exempel färger, former, lägen, storlekar och beskrivande ord. Detta för att främja 
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barnens semantiska utveckling och sätta begreppen i ett sammanhang. Bruce et al. (2016) 

betonar att barnets förståelse för sambandet mellan innehåll och form är viktigare än ett rent 

uttal och att det är av vikt att innehållet i barnets berättande är i fokus, inte hur de uttalar orden. 

Om vuxna ständigt ber barnet upprepa det hen sagt kan det upplevas som att hen blir ifrågasatt 

och missförstådd. Men det är viktigt att vara ärlig vid situationer då det är svårt att förstå vad 

barnet sagt och be om en ledtråd eller att barnet upprepar meningen. Wedin (2017) framhåller 

vikten av att barnet får komma till tals längre stunder och att pedagogen inte stressar barnet att 

komma till punkt. Genom att barnet får talutrymme bidrar det till att främja språkutvecklingen.  

Lindö (2009) lyfter begreppet språkbad, som innebär att barnen utvecklar sitt språk genom att 

samspela med andra i en språkrik miljö. Det innebär även att de vuxna som vistas kring barnen 

bör vara intresserade och närvarande i samvaron med barnen, genom att lyssna, uppmuntra och 

delta i gemensamma dialoger. Stimulansen av barnets språk blir därmed rikligt varierande. 

Genom att locka barnen till att uttrycka sig genom olika former, såsom sång, dans, bild, skrift, 

tal och kroppsspråk främjas barnens språkutveckling. Språkbad innebär även att pedagogerna 

bör ha tillräcklig kunskap för att kunna skapa tillfällen som stimulerar barnens språkliga 

utveckling, genom varierande dialoger och att utmana barnens begreppsbildning och 

föreställningar. Lindö framhåller att strukturerade aktiviteter med fokus på språk är positivt för 

barnens språkutveckling men inte tillräckligt för att barnen ska kunna utveckla ett rikt och 

varierat språk. En närvarande och medveten pedagog kan ta tillvara på tillfällen att främja 

språket, såsom exempelvis tambursituationer, samlingar, matsituationer och fri lek (ibid.). 

Olika lekar tillsammans med barnen med syfte att främja språkutvecklingen kan bestå av till 

exempel ljudlekar där barnen får urskilja olika ljud i den omgivande miljön för att utveckla sin 

förmåga att urskilja olika ljudstrukturer, eller rimlekar där de får identifiera vilka ord som 

rimmar, eller lekar där ett visst språkljud förstärks för att främja deras förståelse för fonem 

(Eriksen Hagtvet, 2012). Språklekar mellan vuxna och barn möjliggör för barnen att utveckla 

sin medvetenhet kring språket på ett lustfyllt sätt och kan locka barnen till fortsatt utforskande 

kring ord och meningar. Vesterlund (2015) lyfter sång och musik som ett sätt att kommunicera 

och förmedla tankar och känslor. Att använda sig av sång inom förskolepedagogiken kan främja 

barnens språk, både för barn med svenska som modersmål och barn med svenska som 

andraspråk. Genom att arbeta med musik och sång kan pedagogerna medvetet jobba med olika 

ämnen med barnen på ett lustfyllt sätt (ibid.).  

Bornholmsmodellen  

En väl beprövad metod för att arbeta med språk i förskolan är Bornholmsmodellen (Lindö, 

2009). Programmet innehåller olika övningar för att stimulera barnets fonologiska och 

morfologiska medvetenhet. Att förstå hur alla ord är uppbyggda av olika språkljud och kunna 

urskilja dem är grunden till att knäcka den alfabetiska koden. Bornholmsmodellen utvecklades 

genom ett utvecklingsarbete på Bornholm för att förebygga problem med läs- och 

skrivutvecklingen. Barnen som medverkade i programmet visade på en större språklig 

medvetenhet än de barn de jämfördes med som inte medverkat. Modellen är gjord för att 

användas varje dag i cirka två månader och är från början riktat till barn i 6 – 7 års ålder och 

består av lekar som successivt blir svårare. Materialet är även vanligt förekommande på 

förskolor i undervisning med mindre barn. Lekarna är uppdelade i 7 kategorier och syftar till 
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att främja barnens förmåga att skifta fokus mellan semantik och syntax. Lyssnandelekar innebär 

att låta barnen försöka uppfatta ljud, bland annat vilka fonem som hörs i olika ord samt urskilja 

olika sorters ljud i omgivningen. Lekar med rim och ramsor innebär bland annat att försöka 

hitta rimord i berättelser och sånger och syftar till att främja barnens förmåga att hitta 

ljudmönster. Lekar med meningar och ord som tema innehåller att till exempel låta barnen 

urskilja långa och korta meningar eller ord, samt urskilja borttappade ord i meningar där 

pedagogen plockat bort ett av orden. Lekar med stavelser kan exempelvis handla om att klappa 

stavelserna i olika ord eller namn med händerna, såsom An-na eller Lin-né-a. Den femte 

lekkategorin i Bornholmsmodellen handlar om de ljud som olika ord börjar med, där barnen till 

exempel får undersöka vad som händer om man sedan tar bort det ljudet. Den sjätte lekkategorin 

innebär att kunna hitta och dela upp de olika fonem som ord består av, samt att kunna ljuda 

dem. Kategorin består även av att barnet presenteras för ett ord som pedagogen delat upp och 

sedan ljudar och barnet ska försöka urskilja vilket ord det är. Den sjunde och sista kategorin 

består av betoningsövningar. Utöver dessa lekar behöver barnen vistas i språkrika miljöer för 

att få olika språkliga erfarenheter med sig (ibid.). 

Praxisalfabetet 

Praxisalfabetet är en del av en modell för att arbeta med barns språkutveckling speciellt 

framtaget för barn med språklig sårbarhet, men är vanligt förkommande även på förskolor 

(Hellqvist, 2010). Arbete med praxisalfabetet kan även ha positiva effekter för läs- och 

skrivutvecklingen, då barnen ljudar ihop bokstäver till ord. Praxis består av tjugoåtta stycken 

alfabetsbilder, där bokstäverna inte ska läsas upp så som de heter utan hur de uttalas i ord. Detta 

kan hjälpa barnen i sin fonetiska medvetenhet (ibid.).    

Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innefattar olika sorters 

språkverktyg för att komplettera det talade språket för att underlätta i kommunikationen mellan 

individer, samt för att främja språkutvecklingen (Heister Trygg, 2012). Det innefattar bland 

annat TAKK, som står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Det 

innebär att de bärande orden i meningar kompletteras med handtecken för att stärka innebörden. 

Tecknen är enkla och vanligtvis hämtade eller inspirerade från det vanliga svenska 

teckenspråket, skillnaden är att TAKK inte är ett eget språk utan skall användas som just en 

kompletterande metod. Westerlund (2009) framhåller stödtecken som positivt för 

språkutvecklingen hos de flesta barn. En annan metod är GAKK som står för Grafisk AKK 

(Heister Trygg, 2012). GAKK innefattar synliga tydliga redskap för att komplettera och 

tydliggöra i kommunikationen, till exempel med hjälp av foton, bildkort, symboler eller 

föremål. Även pictogram hör till Grafisk AKK och består av bilder med tydliga kontraster, där 

själva motivet är vitt mot en svart bakgrund och kan användas för att exempelvis synliggöra 

dagens struktur (ibid.). 

Högläsning och barns erfarenheter 

Högläsning är en vanligt förekommande aktivitet som kan främja barns språkutveckling 

(Westerlund, 2009). På många förskolor används högläsningen kontinuerligt som metod för 

lärande. Barnet kan få erfara nya ord som hen kanske inte stöter på i vardagen, vilket främjar 

semantiken, det vill säga barnets ordförråd. Högläsning kan även stimulera barns syntaktiska 
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medvetenhet då de får erfara hur berättelsens meningar är uppbyggda. Barnen får även 

möjlighet att utveckla den pragmatiska förmågan genom att träna sin uppmärksamhets- och 

koncentrationsförmåga för att kunna följa med i berättelsens handling (ibid.). Wedin (2017) 

framhåller att högläsning möjliggör för barn att få erfarenhet av det språkbruk som förekommer 

i böckerna och som kanske inte används i samma utsträckning i vardagligt tal. Denna språkliga 

aktivitet kan även bidra till barns ökade fantasi och är en grund till det egna läsandet. Vidare 

framhåller Wedin att högläsning bör ske i mindre grupper för att barnen ska få större möjlighet 

att följa med i innehållet och att innebörden av berättandet kan förstärkas med hjälp av barns 

egna erfarenheter. Ett exempel kan vara att barnen har erfarenhet av att vistas på ett badhus och 

att de därför har lättare att följa med i sammanhanget i en bok som utspelar sig på ett badhus. 

Bruce et al. (2016) framhåller upplevelse- eller erfarenhetsbaserat lärande som ett sätt att 

konkretisera innebörden av olika begrepp genom att barnen får möjlighet att koppla ordet till 

exempelvis en upplevelse, en bild eller en sak. Detta kan även hjälpa barn med annat modersmål 

att ta till sig betydelserna av orden. Det kan innebära att exempelvis använda sig av figurer 

under sagoberättandet, eller att barnet får känna på något mjukt när pedagogen beskriver något 

mjukt. Det kan också innebära att barnet får vara med om olika smakupplevelser som sedan 

beskrivs med ord som sött, surt, salt eller beskt (ibid.). 

Läsfixarna är en modell för att arbeta med läsning tillsammans med barn (Förlaget Natur & 

Kulturs hemsida, https://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-

klubben/-Flik-2-/Lasfixarna/Lasfixarna-i-forskolan/). Den innehåller fyra olika figurer som kan 

användas som strategier vid läsningen på förskolan. Den första figuren kallas för Spågumman 

Julia och presenteras som någon som kan se in i framtiden. Med hjälp av henne får barnen 

sedan gissa vad boken kommer att handla om medan de tittar på bokomslaget. Den andra 

figuren kallas för Frågeapan och beskrivs som nyfiken och frågvis. Med hjälp av honom ställer 

pedagogen frågor om vem, var, när, hur och varför till barnen. Den tredje figuren presenteras 

som Fröken Detektiv och hjälper barnen att lista ut innebörden av olika begrepp och klurigheter. 

Den fjärde och sista figuren kallas för Cowboy-Jim och fångar tillsammans med barnen in det 

sammanfattade innehållet av boken. Figurerna presenteras initialt en i taget, men kan sedan 

kombineras under samma lästillfälle. Materialet syftar till att bland annat främja barnens 

hörförståelse samt att ge dem verktyg för läsning. 
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Metod 
Denna empiriska studie utgår från datainsamling genom intervjuer med förskollärare samt 

observationer i verksamheten, då syftet är att ta reda på hur förskollärararna arbetar med språk 

på förskolan. Ahrne och Svensson (2017) beskriver intervjuer och observationer som 

kvalitativa metoder. Att använda sig av både intervjuer och observationer ger resultatet ett 

vidare perspektiv, då intervjuer visar förskollärarens synvinkel medan observationer ger ett 

annat perspektiv och kan användas för att styrka intervjusvaren. Genom observationer 

synliggörs förskollärarnas handlingar (ibid.). 

Urval 
Bryman (2011) framhåller målstyrda urval som en vanlig urvalsmetod inom den kvalitativa 

forskningen. Metoden innebär att välja studiepersoner med fokus på forskningens 

frågeställningar (ibid.). Då denna studies frågeställningar utgår från förskollärare är det just 

förskollärare som urvalet av medverkande individer består av. Studien är genomförd på två 

olika förskolor i en mindre tätort i norra Sverige och består av intervjuer från fem olika 

förskollärare, samt tre observationstillfällen vid styrd aktivitet med fokus på språkutveckling. 

De medverkande förskollärarna är utbildade förskollärare med lång arbetslivserfarenhet och har 

arbetat som förskollärare i mellan 15 och 33 år. Avdelningarna har 18 barn inskrivna och de är 

mellan tre och fyra år. Valet av åldersgrupp för studiens genomförande grundades i att barnen 

i denna ålder befinner sig mitt i språkutvecklingen samt har en stor individuell variation 

språkmässigt.Varje avdelning har tre pedagoger anställda och tre av avdelningarna har även en 

resurs. De flesta arbetslag bestod av två förskollärare och en barnskötare, ett bestod av en 

förskollärare och två barnskötare. Valet av förskolor baserades på att båda förskolorna har 

åldersuppdelade avdelningar, vilket de andra förskolorna på samma ort inte har. Därmed är 

materialet lättare att sammanställa och jämföra. Svensson och Ahrne (2017) menar att studier i 

liknande miljöer kan höja trovärdigheten i resultatet. 

Intervju som datainsamlingsmetod  
Den valda intervjuformen är semistrukturerad, där intervjuaren utgår från några fasta frågor (se 

bilaga 1) för att sedan kunna ställa följdfrågor och den intervjuade har då möjlighet att reflektera 

kring sina svar (Ahrne och Svensson, 2017). En fördel med att använda sig av intervjuer som 

insamlingsmetod är att det är möjligt att revidera och komplettera frågorna samt ställa dem i en 

annan ordning om så önskas, jämfört med frågeformulär som har en fast form. Löfdahl (2014) 

framhåller att det vid intervjuer är viktigt att tänka på vilken miljö dessa genomförs i. De 

intervjuade kanske inte känner sig bekväma att tala om vissa saker i närheten av andra i till 

exempel gruppintervjuer. Det kan även handla om störande miljöer med mycket ljud och rörelse 

som kan påverka resultatet (ibid.).  

Ahrne och Svensson (2017) beskriver styrkor och svagheter med intervjuer som metod för 

insamling av data. En fördel med att använda sig av intervjuer är möjligheten till att ta del av 

olika personers synvinkel, upplevelser och erfarenheter på samma ämne, samt hur de arbetar 

med det. Det möjliggör även för vidare reflektion och fortsatta intervjuer vid ett senare tillfälle 

om något känns oklart. En svaghet med att arbeta med intervjuer som metod är att det finns en 

risk att de medverkande inte gör så som de beskriver. Genom att komplettera intervjuerna med 

observationer kan man till exempel styrka intervjupersonernas uttalanden. Det finns även 
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utrymme för feltolkningar av både svar och intervjufrågor. Den intervjuade kanske tolkar frågan 

på ett annat sätt än intervjuaren avsett och därmed blir svaret något annat (ibid.). 

Videoobservation som insamlingsmetod 
Observationerna i denna studie består av videoobservationer. Eidevald (2017) framhåller att 

videoobservationer liknar observationer där dokumentationerna sker på plats med papper och 

penna, men de kan ge en mer detaljerad och djupgående bild av det som sker. 

Videoobservationer används ofta vid dokumentation av samspel och samtal mellan individer. 

Denna observationsmetod kan fånga sådant som andra sorters observationsmetoder inte 

uppmärksammar såsom hur samtalet mellan individerna förs och vilka metoder som används. 

En svaghet med att använda videoinspelningar är att det kan ta mer tid, då inspelningarna sedan 

ska ses igenom, analyseras och reflekteras över. En av metodens styrkor är att inspelningarna 

ger möjlighet till att studera materialet flera gånger i oförändrat skick, därmed kan analyser av 

olika aspekter genomföras (ibid.). Observationerna i denna studie syftade till att dokumentera 

hur förskollärarna arbetade med språk i styrd aktivitet i barngruppen. 

Genomförande 
Innan genomförandet av studien kontaktades de berörda förskollärarna via mail med bifogat 

informationsbrev, samt telefonsamtal för att informera om studien och för att be om tillåtelse 

till att få genomföra studien i deras verksamhet. De informerades även om att de medverkandes 

namn och identitet inte kommer att avslöjas i studien (SFS 2003:460). De medverkande 

förskollärarna skrev sedan under informationsbrevet som dokumentation av informerat 

samtycke (se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes med varje förskollärare enskilt i ett rum på 

den aktuella förskolan och spelades in med mobiltelefon och varje inspelning var mellan 20 och 

40 minuter lång. Inspelningarna transkriberades sedan för analys. Ahrne och Svensson (2017) 

lyfter transkriberingar av ljud- och filminspelningar som en del av bearbetningen av materialet, 

där det struktureras genom bland annat skriftspråk, kommatecken och punkter. Två av 

observationerna genomfördes på samma förskola men på olika avdelningar och med olika 

förskollärare, den tredje observationen genomfördes på en annan förskola. Tidsrymden för 

observationerna varierade mellan femton och tjugofem minuter per observation. Förskollärarna 

blev ombedda att anordna en valfri styrd aktivitet med fokus på språkutveckling. Dessa filmades 

för att sedan ses igenom och skrivas ner för vidare analys.  

Forskningsetiska principer 
Löfdahl (2014) menar att den viktigaste forskningsetiska principen är att informera de 

medverkande i studien om arbetet och vad som kommer att krävas av dem, samt få deras 

samtycke till medverkan, något som kan benämnas som informerat samtycke. En blankett om 

informerat samtycke måste skrivas på av de medverkande innan studien kan påbörjas. 

Information om att de när som helst under studien kan neka till fortsatt medverkan är även av 

stor vikt att förmedla (ibid.). Inför denna studie har de medverkande förskollärarna blivit 

informerade både skriftligt och muntligt om studiens syfte, innehåll och genomförande (SFS 

2003:460). De har även blivit informerade kring att medverkan är frivillig och kan avslutas 

närhelst den medverkande känner för det och de har godkänt sin medverkan genom att skriva 

under med sitt namn (ibid.). Barnen på förskoleavdelningarna där observationerna genomfördes 

informerades om varför observationerna utfördes och de blev därefter tillfrågade om de kunde 
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tänka sig att medverka samtidigt som de informerades om att de hade rätt att neka, i enlighet 

med SFS 2003:460.   

Bearbetning, tolkning och analys 
Transkriptionerna av de inspelade intervjuerna genomfördes samma dag som de spelats in. Det 

färdigtranskriberade materialet bestod av mellan 4 till 7 sidor text per intervju. Det inspelade 

materialet lyssnades på ett flertal gånger för att säkerställa att transkriberingen var korrekt och 

att minimera risken för att missuppfattningar på grund av olika betoningar i utsagorna skulle 

förekomma. Studiens empiriska material i form av transkriptionerna från intervjuernas 

ljudinspelning, samt videoobservationernas anteckningar analyserades i tre steg, där det första 

steget innebar att sortera och kategorisera den insamlade datan för att skapa ordning och göra 

det lättöverskådligt (Rennstam och Wästerfors, 2017). Mönster som kunde urskiljas i 

förskollärarnas svar markerades, kategoriserades och jämfördes sedan mellan de olika 

intervjuerna för att kunna se likheter och skillnader. Även det som sågs under 

videoobservationerna kategoriserades och jämfördes mellan observationerna för att urskilja 

mönster, likheter och skillnader, till exempel vilka typer av aktiviteter som genomfördes och 

vilket fokus de hade. Det andra steget i analysen bestod av att reducera materialet genom att 

sålla ut sådant som inte hade direkt relevans för studien, då allt inte går att lyfta, som exempelvis 

när förskollärare berättade om svårigheter med att ha tillräckligt med planeringstid till 

förfogande. Det tredje och sista steget i analysen innebär att argumentera genom att lyfta 

resultatet i relation till tidigare forskning och teorier (Rennstam och Wästerfors, 2017).  

Generaliserbarhet och trovärdighet, validitet och reliabilitet 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2017) framhåller att kvalitativa studiers sätt att nå reliabilitet 

och generaliserbarhet skiljer sig mot kvantitativa studier, där det statistiska urvalet har stor 

betydelse. Inom den kvalitativa forskningen samlas material om ett specifikt ämne som kan 

vara svårt att få fram genom statistiska enkätundersökningar. Det innebär ändå att 

forskningsresultaten inte bör vara fast knutna till de medverkande i studien, även om resultatet 

färgas av de intervjuade personerna. Vidare bör studien innehålla ett flertal intervjuer för att 

öka reliabiliteten och säkerställa att resultatet inte beror på enskilda individers uppfattningar. 

För att ytterligare säkerställa reliabilitet och generaliserbarhet bör en studie uppnå något som 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne kallar för mättnad, vilket innebär att tillräckligt många 

intervjuer genomförts för att forskaren ska kunna känna igen mönster i intervjupersonernas 

svar. Vid videoobservationer är det inte möjligt att beskriva situationerna på inspelningarna på 

ett neutralt och objektivt sätt, enligt Eidevald (2017). Både den som filmar och själva filmandet 

i sig påverkar också situationen. De filmade personerna kan börja bete sig annorlunda på grund 

av vetskapen att de observeras och fångas på film. Liknande problematik kan dock förekomma 

inom andra observationsformer. Även om videoobservationer kan påverka de medverkandes 

beteenden, beskriver Eidevald att personer har en tendens att förstärka det beteende som de tror 

är det korrekta, vilket kan ge forskaren en bild av vad studiepersonen strävar efter. Vidare 

beskrivs videoobservationer som möjlighet till högre kvalitet på studier än genom observationer 

dokumenterade med enbart papper och penna. Generaliserbarheten i videoobservationer bör 

syfta till att resultatet ska fungera i andra situationer. Trovärdigheten i observationsmetoden 

består av att materialet är noggrant beskrivet (ibid.).  
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Resultat 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Resultatet kommer att presenteras 

under rubriker som är formulerade efter forskningsfrågorna för att ge en tydlig struktur. 

Förskollärarna har vid citat benämnts som Förskollärare 1-5 för att säkerställa deras anonymitet. 

Förskollärarna fick själva besluta vilken typ av styrd aktivitet med fokus på språkutveckling de 

ville genomföra, detta resulterade i att samtliga valde just mötessamling som aktivitet. 

Förskollärarnas syn på begreppet språk 
De svar som förskollärarna gav angående deras syn på begreppet språk kunde sorteras in i tre 

kategorier, därför presenteras resultaten kring språkbegreppet uppdelat i dessa kategorier. 

Språk är ett stort område 

I beskrivningen av förskollärarnas uppfattning av begreppet språk fokuserades majoriteten av 

svaren på just talspråket, även om de flesta tar upp kroppsspråk som en del av begreppets 

innehåll. AKK, språkbad och estetiska uttrycksformer framhålls som språkligt innehåll av några 

få respondenter. Språket uppfattades som ett stort område med många delar som sedan kunde 

kopplas till en helhet ”Språk innefattar ju allt. Det är både det vi ser och gör och hör” 

(Förskollärare 1). Genom intervjusvaren kunde mönster urskiljas, där förskollärarna främst 

fokuserade på den semantiska utvecklingen, det vill säga ordförråd och begreppsbildning. Detta 

genom att de framhöll semantik som en del av språket, men även genom att de beskrev 

aktiviteter där barnen bland annat genom erfarenheter fick möjlighet att ta till sig nya begrepp. 

Under fortsatta intervjufrågor nämndes hur de arbetade med andra delar av talspråket, där 

syntaktisk och pragmatisk utveckling fokuserades på vid flest tillfällen. Under 

observationstillfällena visades en tendens till att samtliga förskollärare främst arbetade med 

barnens pragmatiska medvetenhet, genom bland annat dialoger och skämt, men även under 

dessa tillfällen fick semantiken en naturligt stor del då de exempelvis diskuterade olika begrepp 

tillsammans. Det är svårt att skilja semantik och pragmatik åt, då de naturligt följer varandra 

vid till exempel samtal. Vidare beskrev förskollärarna språket främst under vardagliga 

situationer, då de framhöll språket som något som utvecklas under dagens alla skeenden såsom 

blöjbyten, matsituationer och samtal. En förskollärare beskrev det som ”Språket kan ju till 

exempel bara börja i hallen och.. Det är ju så att man pratar ju med barnen, om kläder och vad 

är det för färg på overallerna, skorna och såna här grejer.” (Förskollärare 4), där olika begrepp 

ges innebörd genom att relatera dem till konkreta objekt. 

Sociala förmåner 

Kommunikativa förmågor beskrevs som viktiga egenskaper, trots att bara en av de intervjuade 

förskollärarna nämner att det har med socialt samspel att göra, ”Äger du ett språk, då har ju du.. 

Väldigt stora sociala förmåner” (Förskollärare 2). Mönster som framträdde var en förväntan på 

att barnen skulle uttrycka sig verbalt i olika samlingssituationer genom att berätta, reflektera, 

beskriva och samtala, något som bekräftades under observationerna då en stor del av 

samlingarnas fokus låg på samtal och berättande. Vid intervjuerna nämnde alla förskollärare 

dialoger och samtal som en stor del av språkutvecklingen. Förskollärarna beskrev att genom att 

kunna kommunicera verbalt kunde barnen uttrycka åsikter, utveckla sin sociala kompetens samt 

stärka sin egen identitet. Detta beskrivs bland annat på detta sätt ”Dialoger.. I vardagen och 

alltså, dom..  dom får också styra och vara delaktig och ha en dialog och ett möte med små 
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grupper och i större grupper. Dom får redovisa för varann, dom får vara med och sätta ord på 

saker och ting. Genom att ha ett reflekterande sätt kan dom prata om och om igen om saker 

dom varit med om och upplevt. Så klä sina tankar och känslor i ord liksom.” (förskollärare 1). 

Observationerna visade även en tendens till en del barn tog mer utrymme vid samtalen, genom 

att vara de som först svarade på frågor eller kom med kommentarer. Dessa barn kunde genom 

observationerna uppfattas ha en större språklig medvetenhet. Förskollärarna själva belyste att 

barn som visade svårigheter i att kommunicera kunde upplevas som svåra att och kunde även 

vara svåra att förstå.  

Språk och identitet  

Att språket kan kopplas till utvecklingen av den egna identiteten uppmärksammades av en av 

respondenterna, medan några lyfter språklig kompetens som ett maktmedel ”Man brukar ju säga 

såhär va, vem går i maktens korridorer? Det är ju de som.. Kan språket” (Förskollärare 3). Att 

språket kan kopplas ihop med begreppet makt visade sig under observationerna genom att de 

som upplevdes ha starkare språklig medvetenhet uttryckte sina åsikter och tankar vid fler 

tillfällen. Det fanns även tendenser till att de tilldelades ett större talutrymme genom att de fick 

fler frågor av förskollärarna. Förskollärarna uttryckte att barnen genom språket kunde ta ansvar 

och både ta till sig och förmedla kunskap. Genom språket kunde barnen vara delaktiga i samtal 

och bestämma i verksamheten. En förskollärare nämnde vikten av att ge varje barn talutrymme 

och tid att uttrycka sig till punkt, att få tid på sig att göra sig förstådd. Detta stärktes emellertid 

av samtliga observationer, då barnen fick utrymme och tid att berätta klart det de hade att säga. 

En annan aspekt som förskollärarna lyfte var vikten av att även kunna förstå det andra säger, 

då det påverkar samspelet med andra barn och vuxna i bland annat leksituationer och 

samarbeten.   

Arbetssätt för att främja barns språkutveckling i lärarstyrd aktivitet 
Arbetssätt som förskollärarna beskrev att de använde för att främja barnens språkutveckling 

bestod av bland annat högläsning, projekterande arbetssätt där språkutvecklingen vävs in i 

aktiviteterna, TAKK, Bornholmsmodellen samt sånger.  

Förskollärarnas beskrivningar av hur de arbetar med fokus på att främja barns språkutveckling 

i styrda aktiviteter framhåller högläsning som en vanligt förekommande aktivitet. Att 

högläsning förekommer frekvent på förskolorna kunde styrkas av observationerna, då samtliga 

innehöll högläsning i olika former. En av förskollärarna lät barnen hjälpa till att berätta sagan 

genom att göra ljud vid valda ställen i texten för att träna på språkljud. Några förskollärare 

nämnde att de använder delar från Läsfixarna vid högläsningen för att få barnen delaktiga och 

aktiva under läsningen, genom att till exempel koppla innehållet i sagan till egna erfarenheter. 

Under en av observationerna användes lässtrategier från läsfixarna genom att barnen fick gissa 

hur sagan skulle fortsätta samt genom att stanna upp och fundera tillsammans när nya begrepp 

lästes som behövde förklaras. Majoriteten beskriver att de har ett projekterande arbetssätt där 

språkutvecklingen vävs in i aktiviteterna genom skapande, dialoger, reflektioner och 

återkoppling ”Till exempel igår när vi var på projektpromenaden och tittade, då filmade och 

fotade jag där ute och så reflekterade man tillsammans med barnen, de får ju nya begrepp hela 

tiden eftersom det händer nya saker i samhällsomvandlingen” (Förskollärare 1). Under de 

observerade aktiviteterna förekom dialoger och återkoppling tillsammans med barnen, genom 
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att bland annat prata om och titta i en bok de läst vid tidigare tillfällen, samt återanvända annat 

material barnen mött tidigare och tala om tidigare erfarenheter. Ett av de dokumenterade 

samlingstillfällena upplevdes som mer öppen för barns spontana instick än de andra två som 

var mer strukturerade. Förskolläraren följde med barnen i det som de riktade sitt fokus mot och 

lockade dem sedan tillbaka till den ursprungliga aktiviteten. 

Förskollärare 4:  ”Jag kan hoppa långt och jag är grön och jag kväker, jag låter koack 

koack. Vem är jag?” 

Barn 1:  ”Grodan!” 

Förskollärare 4:  ”En groda!” 

Barn 2:  ”Hallå fröken, vet du vad? Hallå vet du vad? Grodor låter faktiskt 

inte så.” 

Förskollärare 4:  ”Hur låter grodorna?” 

Barn 2:  ”Koovit koovit” 

Förskollärare 4:  ”Jaa, dom låter så, koovit koovit!”  

Barn 2:  ”Och du sa koack koack!” 

Förskollärare 4:  ”Joo jag brukar säga att dom låter koack koack. Vi måste nog ta och 

lyssna på hur en groda låter, visst? Så får vi veta om den låter koack 

koack eller om den låter..?”  

Barn 2:  ”Koovit koovit.” 

Förskollärare 4:  ”Men vad kan det här vara för ett djur då?” 

 

Som ovanstående citat visar bekräftade förskolläraren barnets påstående om hur en groda låter 

och lovade att de skulle ta reda på hur grodor låter som en senare aktivitet. På det sättet fick 

barnet göra sin röst hörd och fick bekräftelse på att det hen sa var värdefullt. 

Alla förskollärare nämnde TAKK som en del i deras arbetssätt, dock fanns en skillnad mellan 

tillvägagångssättet och kontinuiteten. En del använde TAKK främst som komplement till 

sånger, medan andra även använde det vid kommunikationen med barnen med varierande 

framgång. Majoriteten uttryckte att de inte använde TAKK särskilt ofta ”Det är lite olika, 

periodvis jättemycket och periodvis lite mindre. Det är många barn som är intresserad men de 

som man riktar sig mot, de tar det inte riktigt” (Förskollärare 4). En av förskollärarna beskrev 

att de arbetade med att utveckla barnens ritspråk som ett komplement till det talade språket, där 

orden inte alltid räckte till och de till exempel skulle beskriva ett visst fenomen. Ett flertal lyfte 

material från Communicate In Print, ett program där pedagogerna kan skapa egna stödbilder, 

som något de använde i kommunikationen med barnen bland annat i samlingssituationer för att 

visa dagens planering. En uttryckte att hen upplevde bilderna för otydliga och ville byta till 

pictogrambilder som upplevdes som tydligare. Under observationerna använde samtliga 

förskollärare bilder vid något tillfälle, dessa hörde dock inte i något av fallen till In Print-

materialet eller pictogram utan bestod av foton, bilder i böcker, eller små kort med bilder på 

djur. 

Förskollärarna lyfte olika metoder och modeller som användes vid aktiviteterna. 

Bornholmsmodellen framhölls av alla förskollärare som en framgångsrik metod för att arbeta 

med språkutveckling på olika nivåer, genom exempelvis språklekar vid mindre 

mötessamlingar. Praxisalfabetet med fokus på språkljud användes på olika sätt av en 
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förskollärare, i form av bland annat memory och ljudkort som barnen får dra under samlingen. 

En av respondenterna nämnde att hen använde sig av ett fonemtest ”För att man hör mycket 

bättre.. Alltså man kan ringa in bättre var vissa bokstäver är borta” (Förskollärare 2), detta för 

att ta reda på vilka språkljud barnen kunde behöva träna lite mer på. Ingen av resterande 

förskollärare beskrev att de använde sig av några särskilda test för att ta reda på barnens 

språkliga förmågor och det var inte heller något som visade sig under observationerna. 

Sånger belystes av majoriteten av förskollärarna som ett vanligt inslag i verksamheten, främst 

under mötessamlingarna. Detta visade sig även under observationerna då samtliga inledde 

mötet med att sjunga tillsammans med barnen. En berättade att de brukade sjunga sånger på 

olika språk och ibland kompletterade med TAKK ”Och sen är vi ju då själv lite meänkieli så 

att vi kan sjunga finska sånger på samlingen, det blir både finska och engelska och svenska för 

att barnen är intresserad av det och plockar upp” (Förskollärare 1). Under mötessamlingarna 

förekom även rim och ramsor, något som även visade sig under samtliga observationstillfällen, 

samt visningsdagar där barnen fick ta med sig ett föremål hemifrån. Visningsdagarna syftade 

till att låta barnet visa och berätta om sitt föremål för sina kompisar för att bland annat öva på 

att berätta, lyssna och vänta på sin tur, samt reflektera över varför de tagit med just den saken. 

Lekar, övningar och spel såsom memory med språkljud eller munmotorikssagor framkom i de 

flesta intervjusvaren. Som tidigare nämnts var förskollärarnas svar främst riktade mot det talade 

språket, men en av respondenterna nämnde även att de ibland hade grovmotoriska aktiviteter i 

form av mini-röris, som är en sorts barngymnastik. Under ett av observationstillfällena valde 

dock en annan av förskollärarna att även blanda in rörelse i aktiviteten genom att barnen fick 

stampa, hoppa och klappa medan de sjöng, vilket kan tolkas som att grovmotoriska inslag 

förekommer även bland de som inte nämnde det under intervjuerna. 

Kontinuitet i styrda aktiviteter med fokus på språkutvecklingen  

Samtliga förskollärare beskrev att de genomförde styrda aktiviteter med fokus på 

språkutvecklingen varje dag. Det främsta innehållet i dessa aktiviteter bestod av högläsning och 

mötessamlingar, vilket majoriteten uttryckte att de gjorde dagligen. Andra styrda aktiviteter 

med språkligt fokus skedde mer sporadiskt. Däremot beskrev förskollärarna arbetet med att 

främja barns språkutveckling som något som sker under hela dagen på förskolan, i vardagliga 

situationer som exempelvis vid påklädning, matsituationer, lek och samspel ”Och det är ju i 

allt, i alla moment och i vardagen kommer ju språket, och vi som pedagoger ska hjälpa barnen 

att sätta ord på saker och ting” (Förskollärare 5). Genom att beskriva vardagliga situationer på 

förskolan och hur de kunde främja språket kunde ett mönster urskiljas av att förskollärarna 

ansåg det viktigare att hela dagens vistelse på förskolan bjöd på språkutvecklande samspel än 

att det genomfördes styrda språkfokuserade aktiviteter kontinuerligt. 

Sammanfattning 
Resultaten i denna studie visar att förskollärarna anser att språkutveckling sker genom dagens 

alla aktiviteter, både styrda som fria. De visar även en stor variation i hur arbetet med språk kan 

genomföras, med exempelvis lekar, spel och dialoger. Förskollärarna ser språket som ett stort 

och något svårfångat begrepp som innefattar såväl det talade språket, som skriftspråk, 

kroppsspråk, estetiska uttrycksformer och gester. Det tycks vara viktigt att vara medveten om 

språkets olika beståndsdelar och hur dessa kan främjas under den vardagliga samvaron, där 
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dialoger, begreppsbildning och reflektioner framkommer spontant. Trots förskollärarnas 

upplevelse av att språk är ett stort och svåröverskådligt ämne tycks det vara det talade språket 

som främst hamnar i fokus. Olika typer av AKK används av samtliga förskollärare i studien 

men kontinuiteten saknas, även om intresset och viljan att använda sig av det finns. Aktiviteter 

som främst syftar till språkutvecklingen beskrivs oftast som högläsning eller samling. 

Förskollärarna arbetar helst med språkfrämjande aktiviteter i små barngrupper för att alla barn 

ska få möjlighet att komma till tals och få den tid de behöver.  
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer diskussion kring metod och resultat att redovisas. Sedan kommer 

även implikationer för yrkesuppdraget som förskollärare, samt förslag till fortsatt forskning att 

presenteras. Studiens forskningsfrågor utgick från hur förskollärare i förskolan ser på begreppet 

språk, på vilket sätt de arbetar med fokus på att främja barns språkutveckling i styrda aktiviteter, 

samt hur ofta förskollärarna arbetar med fokus på språkutvecklingen i styrda aktiviteter 

tillsammans med barnen. 

Metoddiskussion 
Denna studie är en kvalitativ studie, då den utgår från intervjuer och observationer (Ahrne och 

Svensson, 2017). Anledningen till metodvalet är för att närmare kunna undersöka 

förskollärarnas syn på begreppet språk samt hur de arbetar med språkutvecklingen i styrda 

aktiviteter. En nackdel med kvalitativa metoder är att studien alltid blir färgad av de som utför 

den, då analysen ger plats för personliga tolkningar utifrån egna föreställningar och teorier. En 

annan faktor som kan göra skillnad för resultatet är att de som utför studien riskerar att påverka 

respondenterna genom sitt ordval eller beteende. Till denna studie upplevdes den valda metoden 

ändå som relevant för att få en djupare insikt i hur förskollärarna arbetar samt hur deras tankar 

kring språk yttrar sig, något som kan vara svårt att få svar på i en kvantitativ studie då följdfrågor 

inte ställs och svaren riskerar att bli kortfattade. Intervjuerna utfördes enskilt för att 

respondenterna inte skulle kunna påverka varandras svar, en nackdel med det är att svaren 

tenderar att bli något kortare då de inte hade någon att diskutera sina svar tillsammans med och 

förskollärarna kunde känna sig mer obekväm i situationen som ensam respondent. Valet att 

intervjua förskollärarna enskilt var både positivt och negativt. Det positiva var att förskollärarna 

gav svar utan att påverkas av kollegor, medan det negativa var att de hade en tendens att svara 

kortfattat då de inte hade någon att diskutera sina svar med och därmed ökade behovet av att 

ställa följdfrågor. Intervjun bestod av några fasta förutbestämda frågor som sedan 

kompletterades med följdfrågor för att få förskollärarna att utveckla svaren. Fördelen med att 

ha några fasta frågor är att det underlättar för att kunna hålla fokus mot forskningsfrågorna, 

medan en nackdel kan vara att en del av följdfrågorna sedan kan upplevas som irrelevanta för 

studien (Ahrne och Svensson, 2017). Strukturen i att ha några fasta frågor samtidigt som det 

fanns utrymme för följdfrågor upplevdes som positivt, men ibland var det svårt att ställa rätt 

följdfrågor för att få de svar som behövdes för att besvara forskningsfrågorna mer utförligt. Vi 

upplever dock att vi fick svar på våra forskningsfrågor och därmed kunde följdfrågorna ses som 

ett bra komplement till de fasta frågorna.  

Då intervjuerna spelades in kunde materialet lyssnas på flera gånger och svaren kunde 

dokumenteras mer exakt än om dessa enbart skrivits ned. Nackdelen är att transkriptioner är 

tidskrävande och därmed tar varje intervju längre tid att bearbeta. Även om transkriptionerna 

tog lång tid att genomföra upplevdes dock metoden som övervägande positiv för att få en mer 

nyanserad och komplett bild av svaren. Inspelningarna möjliggjorde även att kunna gå tillbaka 

och lyssna på svaren fler gånger. Genom att komplettera intervjuerna med observationer kunde 

respondenternas intervjusvar styrkas och risken för missförstånd i kommunikationen minska. 

Observationerna dokumenterades med filminspelning för att ge en mer detaljerad bild av 

observationen (Eidevald, 2017). Fördelen är den detaljrika bilden som fångas av tillfället och 
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som går att ses flera gånger. Nackdelarna är att även denna metod är tidskrävande samt att de 

medverkande, både barn och förskollärare, kan känna sig obekväma med att fångas av kameran 

vilket kan påverka resultatet. Att använda filminspelningar upplevdes dock som rätt val, då 

filmer fångar mer av det som sker än bara anteckningar gör och även vid skriftliga observationer 

finns risk för att de medverkande beter sig annorlunda. 

Den valda analysmetoden där materialet sorteras och kategoriseras, reduceras och slutligen 

kopplas till forskning och teorier hjälpte oss att göra materialet överskådligt och gav möjlighet 

till att se likheter, skillnader och mönster i intervjusvar och observationer. Om materialet hade 

samlats in genom enkätundersökningar hade materialet troligen varit lättare att sortera och 

kategorisera, men svaren hade kanske blivit mer kortfattade. Nackdelen med analysmetoden är 

att det lämnar stort utrymme för egna tolkningar. Analysmetoden uppfattades ändå som en 

passande metod då forskningsfrågorna blev besvarade. 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån forskningsfrågorna för att ge innehållet en tydligare 

struktur. 

Förskollärarnas syn på begreppet språk 
Då resultaten knutet till denna forskningsfråga kopplades till tre kategorier, delas även 

resultatdiskussionen in i dessa kategorier. 

Språk är ett stort område 

Förskollärarnas beskrivningar av begreppet språk visade ett tydligt mönster på att talspråket var 

det som de först och främst tänkte på när frågan ställdes. Detta kan ha en koppling till den 

tradition som Norling et al. (2015) beskriver, där kvaliteten på förskolorna värderats genom att 

utvärdera barnens språkliga förmågor och att språket enligt det sociokulturella perspektivet är 

avsett för att kommunicera med omgivningen (Lindö, 2009). Att många förskollärare beskrev 

kroppsspråket som en del av begreppet språk kan ha ett samband med Lindös (2009) 

beskrivning av språkbad, där barnen lockas till att uttrycka sig genom bland annat kroppsspråk, 

då några förskollärare även nämnde just språkbad som tillhörande språkbegreppet. Även de 

estetiska uttrycksformerna kan kopplas till språkbadets innehåll. Inom den sociokulturella 

teorin används olika uttrycksformer i samverkan med språket och därmed får även kroppsspråk 

och skapande en betydande roll (ibid.). Semantisk och pragmatisk utveckling visade sig ha 

störst fokus vid intervjusvar och observationer, vilket är i linje med Bakhtins tänkande om 

dialoger som viktig del av människans existens (Igland och Dysthe, 2003). 

En tendens till att beskriva språket och språkutvecklingen främst under vardagliga situationer 

kunde urskiljas, i likhet med Sheridan och Gjems (2016) studie om hur norska och svenska 

förskollärare arbetar med språk. Att förskollärarna utgår från dagens alla situationer är i linje 

med sociokulturell teori där språket utvecklas genom erfarenheter och upplevelser i socialt 

samspel (Lindö, 2009). Forskningsresultaten som presenterades i Vetenskapsrådet (2015) 

visade att strukturerade aktiviteter med fokus på språk var mest gynnsamma för barns 

språkutveckling, medan Bruce et al. (2016) framhåller att medvetna pedagoger som främjar 

situationer med samtal och förhandlingar är av vikt. En slutsats kan vara att Lindös (2009) 

beskrivning av en variation av både strukturerade aktiviteter med fokus på språk, och vardagliga 
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situationer där möjligheten till att främja språket fångas upp av pedagogerna, är att föredra. 

Detta på grund av att styrda aktiviteter ses som otillräckligt för att barnen ska kunna utveckla 

ett nyanserat språk, enligt Lindö. Förskollärarna framhöll språk som ett stort ämne utan tydliga 

avgränsningar, vilket kan ha försvårat för dem att ge konkreta svar på vad begreppet språk 

innebär. 

Sociala förmåner 

Vidare beskrev förskollärarna vikten av att barnen utvecklar kommunikativa förmågor, något 

som Vygotskij (2001) menar används för att skapa gemensam mening och innebörd samt för 

att kunna förmedla tankar och kunskap i socialt samspel. En av förskollärarna beskrev hur den 

språkliga kompetensen kan kopplas till sociala förmåner. En tolkning kan vara att förskolläraren 

syftade till det sociala samspelet med andra barn i till exempel leksituationer, där svårigheter i 

att kommunicera och uttrycka sig kan bli ett hinder för barnet (Sheridan och Gjems, 2016; Bruce 

et al., 2016). Då Wedin (2017) beskriver att barnets sociala färdigheter utvecklas genom 

språket, kan den språkliga kompetensen ha direkt påverkan på samvaron med andra och därmed 

förstås i förskollärarens yttrande kring sociala förmåner. Den förväntan på att barnen skulle 

uttrycka sig verbalt på olika sätt i olika sammanhang kan tolkas som att de ansåg det vara av 

stor vikt för att utveckla språket, särskilt som de själva nämnde dialoger och samtal som 

betydande. Detta är i linje med Bakhtins mening om att aktivt deltagande i dialoger är grunden 

för meningsskapande och lärande (Igland och Dysthe, 2003). Observationerna visade tendenser 

till att vissa barn tog mer talutrymme än andra och att dessa barn uppfattades ha större språklig 

medvetenhet, då deras svar bland annat var mer detaljerade än de andras. De mer verbala barnen 

kunde därmed agera som experter till de andra barnen, för att lära i samspel med varandra 

(Vygotskij, 2001).  

Språk och identitet 

Kopplingen mellan barnets språkutveckling och den egna identiteten som uppmärksammades 

av en av förskollärarna, kan knytas till Wedins (2017) beskrivning av att språkutvecklingen och 

barnets kultur och miljö är sammanlänkade, samt den sociokulturella teorins beskrivning av hur 

det individuella jaget utvecklas i samspel med andra (Lindö, 2009). Även Skolverket (2016a) 

gör en koppling mellan identitet och språkutveckling, i linje med Bakhtins beskrivning av hur 

den egna individen utvecklas av dialoger med andra och hur hela människans existens kopplas 

till dialoger (Igland och Dysthe, 2003). Några förskollärare lyfte språklig kompetens som ett 

medel för makt. Ju större språklig kompetens, desto större makt. Detta kan tolkas i linje med 

att Bruce (2014) framhåller att barn som har en stor språklig kompetens ofta tar eller tilldelas 

de mer betydande rollerna i lekarna, medan barn med mindre utvecklat språk tenderar att 

tilldelas underordnade roller som innefattar färre dialoger och mindre delar att hålla reda på, 

vilket kan ses som att vissa barn har makt att fördela och bestämma roller i lek. Att barn med 

större språklig kompetens tilldelades talutrymme vid fler tillfällen kan tolkas som att de barnen 

även blev tilldelade makt oftare än de andra barnen, då de fick fler tillfällen till att uttrycka sina 

åsikter. Observationerna visade samtidigt att alla barn fick utrymme och tid att diskutera och 

berätta, vilket kan tolkas som att förskollärarna försökte göra alla barn delaktiga och hörda, i 

linje med Bakhtins förklaring av hur dialoger kan skapa gemensam förståelse och utveckling 

(Igland och Dysthe, 2003). 
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Arbetssätt för att främja barns språkutveckling i lärarstyrd aktivitet  
Den vanligast förekommande styrda aktiviteten med fokus på språkutveckling som 

förskollärarna nämnde var högläsningen, där några använde sig av lässtrategier från materialet 

Läsfixarna för att få barnen aktiva och delaktiga i aktiviteten. Sheridan och Gjems (2016) 

framhåller att barn har lättare att ta till sig och minnas ny kunskap när de själva är aktiva och 

engagerade, något som lässtrategierna syftar till. Att högläsningen används som en 

språkstimulerande aktivitet är i linje med Vetenskapsrådet (2015) och Wedin (2017) som lyfter 

högläsning som ett sätt att främja barnens morfologiska medvetenhet och där barn får möta ord 

och språkbruk som de inte stöter på i vardagen. Genom högläsningen kan barnen därmed pendla 

mellan lyssnande och dialog, samtidigt som de får använda sin fantasi, i likhet med 

observationstillfällena där barnen var aktiva deltagare under berättandet. Förskollärarna 

nämnde inte om de valde litteraturen eller om barnen fick välja, något som kan ha relevans för 

hur ofta en och samma bok läses och därmed hur många gånger barnen fick ta till sig och 

bearbeta innehållet. Under observationerna använde förskollärarna rekvisita i form av böcker, 

text och bilder. Ingen av förskollärarna nämnde andra sorters rekvisita, såsom figurer eller andra 

saker, vilket Bruce et al. (2016) lyfter som positiva hjälpmedel för att barnen ska få en större 

möjlighet till att koppla ihop begrepp och handling med konkreta ting och därmed främja 

barnens begreppsbildning. En förskollärare nämnde dock flanosagor, där pedagog eller barn 

fäster bilder på en filttavla under sagoläsningen. Att använda sig av olika sorters rekvisita kan 

hjälpa barn att följa med i sagan på ett konkret och tydligt sätt samtidigt som det kan göra sagan 

mer levande, i enlighet med Sheridan och Gjems (2016) beskrivning av hur barns egen aktivitet 

främjar deras lärande och förståelse. 

Majoriteten av förskollärarna lyfter skapande, dialoger, reflektioner, återkoppling samt 

begreppsbildning genom att knyta nya begrepp till upplevelser och erfarenheter, som en del av 

deras arbetssätt vid aktiviteter där språkutvecklingen är en av fokusdelarna. Att språkutveckling 

sker i socialt samspel verkar vara något förskollärarna tagit fasta på i sin pedagogik då 

aktiviteterna sker i grupp och med dialoger som ett naturligt inslag (Vygotskij, 2001; Igland 

och Dysthe, 2003; Wedin, 2017). Dialoger och reflektioner förekom frekvent i förskollärarnas 

svar, vilket kan tolkas som att de anser att dessa uttrycksformer är av stor vikt för att främja 

utvecklingen av talspråket, i linje med Lindö (2009) som lyfter talspråket som ett sätt att 

kommunicera tankar och idéer med andra. Vidare lyfte förskollärarna kopplingen mellan barns 

egna erfarenheter och upplevelser och tillägnandet av nya begrepp, något som både Bruce et al. 

(2016) och Wedin (2017) framhåller som positivt för lärandet.  

TAKK är ett material som nämndes av alla förskollärare, även om det fanns skillnader i hur och 

när det användes. En del förskollärare uttryckte att de barn som var i behov av TAKK inte 

riktigt tog till sig det. Att använda sig av TAKK i vardagen tillsammans med alla barn är dock 

något som Westerlund (2009) lyfter som positivt för de flesta barns språkutveckling. Ett mer 

kontinuerligt användande av tecken skulle kanske hjälpa alla barnen på avdelningen att ta till 

sig tecknen och främja barnens egna användande av TAKK. En del förskollärare beskrev 

användningen av TAKK som begränsat till exempelvis sångsamlingar. Att koncentrera 

användandet till så begränsade tillfällen kan öppna för frågan om det ger barnen något vidare 

begrepp om användandet och innebörden av tecknen. Alla förskollärare visade en förståelse för 

att TAKK inte är menat som en ersättning för det talade språket, utan som ett komplement för 
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att tydliggöra och underlätta i kommunikationen, i linje med Heister Trygg (2012). Ett flertal 

förskollärare berättade att de använde programmet Communicate in print för att skapa bilder att 

använda vid bland annat samlingar. De nämnde dock inte hur ofta detta material användes eller 

på vilket sätt de använde det, vilket kan ha betydelse för i vilken mån barnen tar till sig 

materialet. En nämnde att de jobbade med ritande som ett komplement till det talade språket, 

något som kan styrka barnens känsla av att kunna kommunicera och är i linje med 

beskrivningen av språk som samverkande med andra uttrycksformer enligt sociokulturell teori 

(Vygotskij, 2001). Att använda ritandet kan vara ett positivt stöd, samtidigt som det kan vara 

en tidskrävande metod där det kan finnas risk för att barnet tappar fokus på berättandet i bilden.  

Bornholmsmodellen beskrevs som vanligt förekommande material att arbeta med på 

förskolorna. Förskollärarna beskrev att de planerade tillfällen där de genomförde olika sorters 

språklekar och övningar utifrån materialet. De beskrev även att aktiviteterna skedde i mindre 

grupper. Lindö (2009) framhåller att Bornholmsmodellen främjar barnens språkliga 

medvetenhet och är framtagen för att användas intensivt under en period, där lekarna successivt 

blir mer utmanande. De intervjuade förskollärarna lyfte inte denna kontinuitet som en del av 

deras arbetssätt, vilket kan ge utrymme för antaganden om att användandet av materialet kan 

ha skett mer sporadiskt.  

En av förskollärarna nämnde praxisalfabetet som en modell för att arbeta med fonem 

tillsammans med barnen, genom att använda bilderna till exempelvis memory och ljudkort att 

dra på samlingar. Lindö (2009) och Vetenskapsrådet (2015) lyfter den fonologiska 

medvetenheten som grundläggande för läs- och skrivutvecklingen och betonar därmed vikten 

av att främja barns fonologiska medvetenhet. Att undersöka barns användande av olika 

språkljud med hjälp av fonemtest lyftes som en positiv metod enligt en förskollärare. Bruce et 

al. (2016) framhåller barnets förståelse för semantik och syntax som viktigare än ett rent uttal, 

då ett allt för frekvent uppmanande att upprepa ord kan leda till att barnet känner sig utsatt. 

Därmed kan frågan väckas om de barn som ännu inte erövrat förmågan att framställa 

språkljuden på ett korrekt sätt kan uppleva sig som ifrågasatta vid arbete med ett sådant test där 

de ombeds att utföra de olika språkljuden. Att leka med språk och språkljud främjar dock 

barnens förståelse för att meningar och ord är uppbyggda av olika sammansatta språkljud enligt 

Herrlin et al. (2014).  

Sånger förekom bland majoriteten av förskollärarnas intervjusvar och under alla observationer. 

En av förskollärarna berättade att de sjöng sånger på olika språk, vilket går att koppla till 

Vesterlund (2015) som lyfter sånger som ett sätt för barn att lära sig ord på andra språk. Egna 

erfarenheter visar att barn uppskattar att sjunga och medverkar gärna under sångsamlingar även 

om de inte sjunger själva. Även under observationerna visade barnen på entusiasm och intresse 

under sångerna, vilket även det går att koppla till Vesterlund (2015) som framhåller sång och 

musik som lustfyllda aktiviteter. Rim och ramsor lyftes under både intervjuer och i 

observationstillfällena, vilket även kan kopplas till förskollärarnas beskrivning av att de 

använder sig av Bornholmsmodellen där rim och ramsor används för att locka barnen till att 

urskilja ljudmönster. Barnen på de medverkande förskollärarnas avdelningar var samtliga i tre 

till fyra års ålder, en period där barnen ofta uppskattar ordlekar med rim och ramsor (Bruce, 

2014) och som Eriksen Hagtvet (2012) framhåller som ett lustfyllt sätt att främja språket på. 
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Många av de språkfokuserade aktiviteterna som beskrevs, såsom visningsdagar, rim och 

ramsor, munmotorikssagor och dylikt, kopplades till samlingssituationer. Samma resultat 

framkom ur observationerna, då alla dessa visade mötessamlingar. Under dessa förekom delar 

som att vänta på sin tur, lyssna på andra, framföra sina egna tankar och åsikter, reflektioner 

tillsammans med andra, demokrati och dialog. Att lyssna på andra är ett sätt att låta barnen få 

möjlighet att sätta sig in i andras perspektiv, något som Lindö (2009) och Bruce (2014) 

beskriver som grundläggande för att kunna samarbeta och samspela med andra i exempelvis 

leksituationer. Samlingarnas möjliggörande av barnens egna berättande kan styrkas med 

Wedins (2017) beskrivning av att barn som får talutrymme längre stunder utan att stressas får 

möjlighet att utveckla sitt språk på ett avslappnat sätt. Förskollärarna förstärkte olika begrepp 

genom frågor och kopplingar till barnens erfarenheter. Sheridan och Gjems (2016) beskriver att 

denna typ av arbetssätt främjar barnens semantiska utveckling och att koppla begrepp till olika 

sammanhang. Både observationer och intervjuer visade att förskollärarna föredrog att arbeta 

med mindre barngrupper, något Wedin (2017) framhåller som positivt för barnens möjlighet att 

följa med i innehållet och att själva kunna delta i konversationen med egna erfarenheter. Vid 

observationerna upplevdes ett av samlingstillfällena som mer öppen för barnens spontana 

kommentarer och fokusskiften. Förskolläraren följde deras uppmärksamhet och lockade sedan 

tillbaka dem till ursprungsaktiviteten. Enligt Lindö (2009) bör pedagoger som använder 

språkbadspedagogik vara öppna för att ta tillvara på det som intresserar barnen och utifrån det 

forma tillfällen för att främja deras språk, vilket skedde under observationstillfället. 

Kontinuitet i styrda aktiviteter med fokus på språkutvecklingen 

Styrda aktiviteter med fokus på språkutvecklingen genomförs enligt de intervjuade 

förskollärarna varje dag, främst genom högläsning och mötessamlingar. Daglig högläsning 

förekommer ofta på förskolor, det lämnar dock utrymme för frågan om den dagliga 

högläsningen alltid genomförs med fokus på just språkutvecklingen eller om det även kan syfta 

på andra saker såsom lugnande aktivitet eller utveckling av särskilda moraliska aspekter. Det 

ena utesluter inte nödvändigtvis det andra, men frågan är om språket då får en sekundär roll i 

läsningen. Att högläsning främjar barnens språkutveckling på många olika sätt styrks dock av 

såväl Wedin (2017) som Westerlund (2009). Förskollärarna lyfte gärna språkutvecklingen i alla 

vardagliga situationer, vilket visar på en förståelse för innebörden av begreppet språkbad där 

barnen ska vistas i en språkrik miljö där tillfällen som fri lek, matsituationer och socialt samspel 

påverkar språket (Lindö, 2009). Att språket främjas i vardagliga situationer går även att koppla 

till den sociokulturella teorins beskrivning av hur individer skapar förståelse genom samspel 

(Vygotskij, 2001).  

Implikationer för yrkesuppdraget 
Studien har visat att det är viktigt att som förskollärare ha goda kunskaper om språk och barns 

språkutveckling. Genom att ha kunskap om språkets beståndsdelar kan pedagoger fånga 

tillfällen för att stärka dessa. Att vara flexibel och lyhörd för barnens intressen och fokusriktning 

är grundläggande för att kunna främja barnens språkutveckling på ett varierat sätt. Användande 

av AKK bör ske kontinuerligt om det ska ge resultat för barns kommunikationsmöjligheter, då 

det annars kan vara svårt att befästa hos barnen. Språk är ett stort område och det krävs 

engagemang och fokus för att synliggöra de språkliga utvecklingsmöjligheterna. Det är viktigt 

att föra dialoger tillsammans med barnen och låta dem få sina röster hörda och respekterade. 
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Genom att ha ett demokratiskt förhållningssätt där barnen får uttrycka sina åsikter och uppleva 

att det de säger är värdefullt kan barnens respekt och förståelse för varandra främjas. Studien 

har även visat framgångar med att utföra aktiviteter i mindre grupper, då varje barn kan ta ett 

större utrymme i diskussioner och reflektioner. Att utgå från barns erfarenheter har en positiv 

effekt för barns lärande och intresse. 

Förslag till fortsatt forskning 
I fortsatt forskning skulle det vara intressant att studera hur förskollärare arbetar med språk i 

specifika vardagliga situationer, såsom exempelvis matsituationer eller i tamburen vid på- och 

avklädning. En sådan studie skulle sedan kunna användas för att exempelvis jämföra 

förskollärares strategier i styrda respektive icke styrda aktiviteter. Det skulle även vara 

intressant att se om en studie utförd i en annan del av landet eller med fler medverkande skulle 

visa på liknande resultat som denna. 
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Bilaga 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Berätta om er verksamhet (exempelvis hur många barn ni har, vilken ålder, hur många 

förskollärare samt barnskötare som jobbar på avdelningen? Övrig eventuell personal på 

avdelningen eller annan information som du finner viktig att delge?)  

Vad innebär begreppet språk för dig?  

Hur ofta arbetar du/ni med fokus på att främja barns språkutveckling i styrda aktivteter?  

På vilket sätt arbetar du/ni med att främja barns språkutveckling i styrda aktiviteter?  

Arbetar ni efter någon speciell metod eller mall i arbetet med att främja barns språkutveckling? 

I så fall, vilken och på vilket sätt? Försök att beskriva och konkretisera hur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen vid Luleå Tekniska Universitet. Vi 

skriver just nu ett examensarbete som handlar om hur förskollärare arbetar med språk i 

förskolan.  

Vi vill i vår studie närmare studera: 

-Hur ser förskollärarna i förskolan på begreppet språk? 

-På vilket sätt arbetar förskollärare med fokus på att främja barns språkutveckling i styrd 

aktivitet? 

-Hur ofta arbetar förskollärare med fokus på språkutvecklingen i styrda aktiviteter tillsammans 

med barnen? 

Därför undrar vi nu om Du skulle vara intresserad av att medverka i vår studie. Du är 

självklart anonym, inga uppgifter där din identitet kan utläsas kommer att publiceras och du 

får ta del av materialet. Studien kommer att utgå från enskilda intervjuer med Dig och andra 

förskollärare, samt observationer dokumenterade med videokamera vid ett tillfälle. 

Observationen skall fånga undervisning i valfri styrd aktivitet med fokus på språkutveckling 

tillsammans med en barngrupp. Du får när som helst avsluta ditt deltagande om Du ändrar 

Dig, det finns inget tvång för fortsatt medverkan. 

Det insamlade materialet kommer att skrivas ned, analyseras och sorteras. Det filmade 

materialet kommer inte att publiceras, utan kommer att skrivas ner i text. Vid citering kommer 

det inte att kunna härledas till Din identitet, utan refereras till exempelvis ”Förskollärare 1”. 

Det färdiga och godkända arbetet kommer sedan att publiceras på http://www.diva-portal.org  

Vi önskar att genomföra observationerna och intervjuerna under vecka 16 och 17. 

 

 

Vi behöver Ditt svar om medverkan senast torsdag 19/4 2018. 

Vi hoppas att Du är intresserad av att hjälpa oss och ser fram emot ditt svar.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

Anna Hjertberg och Linnéa Gustafsson 

 

Annas kontaktuppgifter:   Linnéas kontaktuppgifter:  

Tel:  ---    Tel: --- 

Mail: ---    Mail: ---  

http://www.diva-portal.org/
mailto:ilauga-5@student.ltu.se

