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ABSTRAKT 
 
Det huvudsakliga syftet med vår studie var att undersöka hur språklig medvetenhet kan 
främjas i förskolan. Studien har genomförts med 14 barn ålder 1-3 år samt tre pedagoger 
på en förskola i en mindre tätort. Undersökningen har genomförts med observation med 
hjälp av videokamera under två dagar på en förskola.   
 
Resultatet av vår studie visar betydelsen av pedagogens förhållningssätt till barnens 
språkutveckling. De var delaktiga och engagerade i barnens vardag och visade stort 
intresse för deras tankar och idéer. Pedagogerna var tydliga i sin pedagogroll och 
utmanade och uppmuntrade barnen. De använde sig av leken för att stimulera språket på 
ett lustfullt sätt i verksamheten. I vår undersökning stärks vår hypotes om vikten av att 
fånga de naturliga samtal och samspel som uppkommer i vardagen. Många gånger blev 
spontana händelser betydelsefulla för barnen. Det vi fann som extra intressant i vår studie 
var de situationer då barnen lärde av varandra.  
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1 INTRODUKTION 
 
Att kunna läsa och skriva är viktigt enligt Taube (1987) eftersom vårt samhälle idag är 
anpassat till läs- och skrivkunniga människor. Att inte kunna läsa och skriva innebär att 
man måste få hjälp av andra människor att kunna genomföra sina samhälleliga plikter. 
Därför anser vi att grunden för barns språkutveckling som läggs i förskolan är av största 
betydelse för barnens fortsatta utveckling. Niss och Söderström (2006) anser att språket 
öppnar nya världar för barn och deras fantasi. Vi tror att de i samspel med andra barn 
och vuxna utvecklar sitt språk. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det 
är de vuxnas uppgift att vara engagerade och att utmana barnets lust och nyfikenhet så 
att barnet utveckla sitt språk fullständigt. Det är även viktigt att pedagogen skapar 
tillfällen där barn kan samtala och utveckla sin språkliga förmåga. De betonar också att 
det är viktigt att ta till vara på de språkstimulerande situationer som finns.  
 
Under tidigare verksamhetsförlagd utbildning har nyfikenhet och intresse över barns 
lärande och utveckling i den tidiga åldern skapats. Vi har sett att det i vardagliga 
situationer finns goda möjligheter till språkstimulans hos barn. Vi tror att människor är 
födda med ett behov av att kunna kommunicera med andra. Genom språket, 
kroppshållningen och rörelse sänder vi ut budskap. I leken får barn möjlighet till 
kommunikation med andra. De får använda sitt språk och prova nya begrepp som sedan 
utökar deras ordförråd. Här anser vi att förskolan utgör en viktig del i barns utveckling, 
där många tillfällen till samspel och kommunikation ges tillsammans med andra. 
Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller lekens betydelse vid inlärning av ny kunskap. 
Hon menar att i leken tränar barn språkutvecklingen på ett naturligt sätt. Vi tror att det är 
viktigt att man som pedagog ”fångar” de naturliga situationerna som finns. Det blir då 
inte konstlat för vare sig pedagogen eller barnen utan blir en naturlig del i barnens 
vardag på förskolan.      
 
På en förskola där en av oss gjort sin verksamhetsförlagda utbildning arbetade man 
mycket med språket på ett spontant och naturligt sätt. De utgick ifrån barnens intresse 
och använde vardagen som ett verktyg. Vi tror att det finns många naturliga 
inlärningstillfällen i vardagen där barn kan träna sin språkliga förmåga i samspel med 
pedagoger och andra barn.          

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt ord- och  
begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för  
skriftspråk och för förståelsen av symbolen samt deras  
kommunikativa funktioner. (Utbildningsdepartementet, 1998, s 31) 

 
Som en röd tråd har ”det livslånga lärandet” genomsyrat vår utbildning. Som blivande 
pedagoger anser vi att vår uppgift är att lägga grunden för detta. Vi tror att en viktig del i 
ett livslångt lärande för barn är att utveckla deras språkliga kunskaper. Därför har vi valt 
att undersöka hur barns språkutveckling kan främjas i förskolan.   
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2 BAKGRUND 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp olika teorier kring språklig medveten. Därefter går vi 
vidare och talar om hur man kan främja barns språkliga inlärning. Vi belyser även 
pedagogens roll och miljöns påverkan.  
  

2.1 Språkets betydelse  
 
Pape (2003) betonar språkets viktiga betydelse som ett socialt redskap för mänsklig 
kommunikation, det spelar en viktig roll i samspelet med andra. Svensson (1998) håller 
med om detta och menar att med språkets hjälp får vi kontakt med vår omgivning. 
Språket är nödvändigt för hela människans utveckling. Pape (2003) anser att barn som är 
språkligt starka klarar många sociala färdigheter bättre än barn som är språkligt svaga. 
Hon menar också att barn många gånger förbjuds att öva sina språkliga kunskaper i 
vardagen. Vid middagsbordet blir barnen till exempel ofta tillsagda att vara tysta när hon 
anser att man istället borde lära dem att konverserar.   
 

2.2 Språklig medvetenhet  
 
Svensson (1998) tolkar språklig medvetenhet som att barn självständigt och medvetet 
funderar över språket. För att barn ska kunna lägga märke till språkets struktur måste de 
ha förmågan att kunna reflektera. Tornéus (2000) menar för att barns språk ska utvecklas 
krävs ett nära samspel mellan människor så att kommunikationen blir mångsidig. Långt 
innan barnet börjar använda sig av ord har det deltagit aktivt i samtal och dialoger med 
hjälp av ögonkontakt, gester samt mimik. Allteftersom barnets erfarenhetsvärld och 
omvärld vidgas så ökar behovet av att kommunicera om saker som händer runtomkring. 
Stadler (1998) menar att barn får kunskap om språkets grammatiska uppbyggnad genom 
talspråket. En god grund för framtida läs- och skrivinlärning är att tala, lyssna till andra 
och att själv bli lyssnad på i vardagliga situationer. 
 

2.3 Språkets funktion 
 
I samspel med andra barn och vuxna utvecklar barn sitt språk, vilket öppnar helt nya 
världar för barn och deras fantasi. I vardagen finns det goda möjligheter till 
språkstimulans. För att ett barn ska behärska och förstå ett ord måste upprepning av 
ordet ske 50 till 60 gånger i samvaro med vuxna. ”För att barnet ska få ett rikt språk är 
det viktigt att uppleva och göra saker tillsammans och att ge ord för det som 
händer”(Niss & Söderström, 2006, s 35). De menar att små barn måste få uppleva orden 
med alla sina sinnen. Ju fler sinnen som är med i språkstimuleringen, desto bättre blir 
lärandet. Det kan vara genom att leka, sjunga, måla, berätta sagor, läsa rim och ramsor 
(a.a). 
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2.3.1 Kommunikation 
 
Kommunikation definierar Svensson (1998) som något man delar med någon i ett 
ömsesidigt förhållande. Det kan vara olika behov, tankar, upplevelser, information eller 
känslor.  Hon menar att språket är ett av flera sätt att kommunicera. Med begreppet 
språk menar man oftast tal- och skriftspråk. Barn kommunicerar långt innan de kan tala 
med hjälp av blickar, gester, pekningar, joller och skrik.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att det behövs föräldrar och andra 
personer i barns omgivning som talar och kommunicerar med barnet för att de ska 
utveckla sitt talspråk. Kommunikation utvecklas även i leken, där barn lär sig att förstå 
olika signaler och det talade språket. I samspel med andra barn får de tillfälle att uttrycka 
tankar och känslor. För att andra barn ska förstå vad de menar måste de uttrycka sig 
tydligt. 
 

2.3.2 Kroppsspråk 
 
Erberth och Rasmusson (1996) menar att barn litar mer på kroppsspråk, som är den 
ursprungliga kommunikationsformen. Under barns första år är det verbala språket bara 
en del i kommunikationen. Barn lär sig först att tolka tonfallet och mimiken till exempel 
när de ammas, vaggas och vyssjas. De barn som växer upp med föräldrar som säger en 
sak och visar en annan med sitt kroppsspråk kan bli förvirrade i sin utveckling. Detta är 
även något Svensson (1998) talar om och menar att vanligen är det kroppsspråket som 
avgör hur budskapet ska tolkas, då vi läser av detta omedvetet. Det vi uppfattar är 
personens kroppshållning, fot/benrörelser, hand/arm rörelse, gester, blickar och 
ansiktsuttryck vilket påverkar vår uppfattning av det som sägs. Erberth och Rasmusson 
(1996) betonar att som pedagog är det viktigt att känna till kroppsspråket och veta hur 
man själv kommunicerar samt vilka signaler man sänder till barnen.  
 

2.4 Samtal 
 
Svensson (1995) betonar vikten av att barn dagligen får många tillfällen till intressanta 
och utvecklande samtal för språkutvecklingen. Hon menar att pedagogens 
förhållningssätt måste vara ödmjukt och att man inte får tillrättavisa när barn leker med 
språket. Pedagogen ska skapa en trevlig stämning där det känns lekfullt att göra 
övningar med språk. Barn ska uppmuntras av pedagogens lekfullhet och entusiasm.   
 
Istället för att tysta ner barn menar Pape (2003) att man för in dem i ett samtal och lär 
dem konversera. Hon anser att det är viktigt att låta barn prata färdigt och att man visar 
intresse för vad de säger. De vuxna får heller inte avleda barn från sitt resonemang 
genom att ställa för många frågor. En viktig förutsättning för att barn ska vilja dela med 
sig av sina upplevelser är att de bli tagna på allvar. I samlingen försöker man stimulera 
barns språkutveckling samtidig som man vill att alla barn ska komma till tals. Oftast 
avbryts barn för att alla ska få samtalsutrymme. Hennes förslag är att låta barn prata 
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färdigt och istället får vissa barn prata en annan dag. Söderbergh (1979) menar att det är 
viktigt att den vuxne tar barnet på allvar och respekterar det så att det blir en dialog på 
lika villkor. Pedagogen ska kunna stödja barnet men även ställa utmanande frågor så att 
det får anstränga sig ytterligare.   
  
I en studie har Grøvere Aukrust (1996) funnit att barns beteende påverkas beroende på 
hur den vuxne beter sig. Om den vuxne pratar med hela meningar får barn ett rikare 
ordförråd. I dagliga rutiner får barn genom samtal en koppling mellan de ord den vuxne 
säger och de saker de gör. De vuxnas sätt att prata i olika situationer främjar barns 
ordförråd och språk. Pape (2003) menar att många pedagoger är duktiga på att prata till 
barn och om barn men alla är inte lika bra på att prata med barn. Hon betonar vikten av 
att låta barn prata färdigt och att pedagogen ska visa intresse för det barn vill dela med 
sig av.  Hon menar också att det är viktigt att man som pedagog inte rättar barn när de 
berättar något. Det kan få allvarliga konsekvenser som kan leda till att barn berättar 
mindre och mindre och till sist inte vill använda sig av språket.  
 

2.5 Samspel 
 
Vygotskij (1999) hävdar att barnet från början är socialt. Genom dialog med andra 
människor fyller språket en social funktion och genom samverkan lär man känna sig 
själv. Løkken, Haugen och Röthle (2006) menar att det inte bara är den vuxne som tillför 
barn språkliga erfarenheter utan att barn även får dessa genom samspel med andra barn. 
Brodin och Hylander (1997) menar att lusten att samspela med andra barn finns 
inbyggd. Barn tycker om att vara tillsammans även om de inte leker med varandra. Små 
barn närma sig andra barn på ett sätt som de inte gör med personer de inte känner.     
 
Bunkholdt (1995) talar om Piaget som menar att den kognitiva utvecklingen är beroende 
av den sociala utvecklingen. Det sker genom att barn själva får utforska den värld de 
lever i. Genom olika föremål och genom aktiviteter tillsammans med andra människor 
kopplar barn upplevelser till sina egna erfarenheter. För att barn ska kunna lära sig något 
nytt krävs det att de är redo för det mognadsmässigt. Därför går det inte att införliva nya 
kunskaper som barn inte känner till och klarar av. 
 
Brodin och Hylander (1997) diskuterar Stern som menar att barn berättar historier för 
varandra. För att berättandet ska fungera måste de finnas en som berättar och en som 
lyssnar. Mycket berättande sker vid måltiderna, då pedagogens uppgift är att översätta, 
förklara och uppmuntra de barn som är tysta. Brodin och Hylander (2002) menar att det 
är viktigt att barn blir sedda, förstådda och bekräftade. Då kan de i samspel och 
kommunikation med andra så småningom förstå sig själva och andra bättre. De betonar 
också vikten av förstående vuxna och att de är viktiga för att barn ska utvecklas. Pape 
(2003) betonar vikten av att kunna samspela tillsammans med andra människor. Hon 
menar att det behövs kunskaper, färdigheter, värderingar och motivation, för att det ska 
bli ett bra samspel.    
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2.6 Vardagen 
 
Granberg (1999) menar att barn genom vardagliga situationer hela tiden lär som vid 
måltider, vila, på- och avklädning, blöjbyten med mera. De tränar fin- och grovmotorik 
och får en ökad ord- och begreppsförståelse. Även Pape (2003) framhåller 
vardagssituationer som viktiga för barns lärande, hon tar då upp måltiden som en viktig 
källa till inlärning.  
 
Pape (2003) menar att pedagoger inte alla gånger tänker på att de är språkliga förebilder 
för barn. Många gånger när de pratar med barn använder de sig av avkortade meningar 
och pekar istället för att använda sig av ord. Då är det svårt för barn att lära sig språkets 
mångfald. Många gånger säger de: ”kolla här” eller ”hämta den” och pekar istället för att 
formulera en hel mening. Det är också viktigt att man förklarar svåra ord och pratar i 
fullständiga meningar, även med de barn som inte helt erövrat talspråket.  
 

2.7 Miljön 
 
Stadler (1998) menar att miljön kan ha betydelse för läsning och skrivning. Barn som 
växer upp i en miljö med läsande förebilder har en större uppfattning om vad läsning och 
skrivning är. För de barn som inte växer upp i lika språkstimulerande miljöer kan 
förskolan vara till hjälp där barn dagligen får lyssna på sagor. Løkken, Haugen och 
Röthle (2006) menar att i förskolans innemiljö är bland annat läshörnan och matbordet 
två viktiga språkliga mötesplatser.  
 
Svensson (1998) belyser den amerikanske forskaren Bronfenbrenner som menar att 
barnet och dess utveckling sätts i relation till de miljöer de vistas i. Enligt 
Bronfenbrenner är utvecklingen ett resultat av samspelet mellan individ och miljö. Han 
menar att det är de aktiviteter, roller och relationer som barnet kommer i direkt eller 
indirekt kontakt med som har den största betydelsen för deras utveckling. Det kan vara 
hemmet, förskola, skola, fritidshem, idrottslag eller kamratgruppen. A.a. anser att 
Bronfenbrenner kritiserar teorier som enbart fokuserar på barnet och modern. Han menar 
att dessa teorier inte tar hänsyn till andra personer, fysiska eller psykiska, i omgivningen 
som kan påverka barn. Familjemedlemmar, släktingar och personal i butiker och badhus 
är personer som fysiskt kan påverkar barn. Psykiskt närvarande personer som kan 
påverka barn kan vara TV-personligheter, litterära personer som till exempel Emil i 
Lönneberga.    
 

2.8 Pedagogiska verktyg 
 
Taube (1987) menar att läs- och skrivinlärning får en positiv effekt av språklekar, sånger 
och högläsning. Detta framhåller även Svensson (1998) som betonar att det alltid måste 
göras på barnens villkor så att det upplevs roligt och meningsfullt. Pramling, 
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Samuelsson och Mårdsjö (1997) anser att barn i förskoleåldern är intresserade av 
bokstäver och ord, därför bör detta uppmuntras.  
 

2.8.1 Språket och leken 
 
Hwang och Nilsson (1995) talar om Vygotskij som betonar lekens betydelse vid 
inlärning. Han menar att i leken skapas en känsla av att barn klarar saker och ting. Han 
framhåller leken som en social process där regeltillämpning, sociala roller och 
verklighetsuppfattning tränas. Bunkholdt (1995) understryker Vygotskijs tankar om hur 
barn först måste lära sig göra saker i samspel innan de kan använda kunskapen själv.   
 
I barns lek tränas språkutveckling naturligt genom att barn hela tiden talar om vad de gör 
eller vad saker skall föreställa, för att deras kompisar ska förstå vad de menar. 
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Fossen (1984) menar att barn planerar gemensamt i leken 
vad den ska gå ut på och vilka roller och uppgifter de ska inta. Ofta är planering och 
organisering det centrala i barns lek.  Svensson (1995) menar att barn som har lekt med 
språket antas ha en större vilja och motivation att lära sig läsa och skriva. Även Eriksen 
Hagtvet (2006) framhåller språklekar för att förstärka och träna barns språkliga 
medvetenhet. De menar att det är viktigt att barn i språklekar känner att de lyckas så det 
inte skapas någon känsla av misslyckande.  
 
Lindgren och Modin (2002) menar att barnvisor, rim och ramsor kan förbättra barns 
språkliga medvetenhet. I förskolan kan därför sånger och språklekar leda till att barns 
nyfikenhet kring språket väcks. De påpekar vikten av att lekar ska vara roliga och inte 
påtvingade. Enligt Stadler (1998) har språklekar en given plats i förskolan. Målet med 
språklekar är att barn ska lära sig urskilja ljud och klara av att höra likheter och 
skillnader i språket. Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller vikten av att vuxna leker för 
att barnen ska uppleva det som en naturlig del i vardagen. Barn älskar när vuxna leker 
med dem. När de medverkar i leken blir det lättare för barn att lära sig och ta till sig 
saker. 
 

2.8.2 Högläsning 
 
De barn som lyssnar på högläsning innan de börjar skolan anser Lundberg och Herrlin 
(2003) är mer förtrogna med skriftspråket och har därmed lättare att ta till sig de nya 
kunskaperna. Pape (2003) påstår att alla barn tycker det är roligt att leka med språket. 
Hon betonar att det är väldigt viktigt att läsa mycket för barn samt vikten av att skapa 
dialoger. Hon tar upp medläsning som innebär att man läser tillsammans med barn, 
stannar upp och ställer frågor. På så sätt blir barn aktiva i läsandet. Med de yngsta 
barnen handlar det mer om att titta på bilder och samtala kring dessa. Chambers (1994) 
framhåller vikten att samtala om böcker. Han menar att det är viktigt att pedagogen 
undviker att ställa frågan ”varför?” i samtal med barn eftersom det ofta har en aggressiv 
klang. Istället tycker han att man ska säga ”jag undrar…” och på så sätt får man ut mer 
ur frågorna. Han poängtera också att allt är värt att berättas. Schoultz, Säljö och 
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Wyndhamn (2001) betonar vikten av att man som pedagog ställer rätt frågor till barn ur 
olika perspektiv. Detta för att göra dem uppmärksamma på att man tänker olika 
beroende på vilka tidigare erfarenheter man har.  
 
Liberg (2006) menar att barn ska har tillgång till mängder av texter. De måste få ”bada i 
texter” som hon uttrycker det. Även Lindgren och Modin (2002) anser att högläsning 
stimulerar den språkliga medvetenheten. De betonar att för små barn handlar det mycket 
om att läsa sagan flera gånger och repetera saker, vilket främjar deras inlärningsprocess. 
För de äldre barnen i förskolan ger högläsningen möjlighet till samtal där barn 
reflekterar över texter. Nikolajeva (2000) talar om bilderboken som 
kommunikationsform. Med det menar hon att bilderboken använder sig av två olika 
kommunikationsnivåer, det verbala (ord) och det visuella (bilder).  
 

2.8.3 Sagor och språkutveckling  
 
Liberg (2006) menar att det vore mycket fördelaktigt om förskolebarn fick lyssna till 
tusentals sagor. Det ger barnet kunskap om språkets uppbyggnad och det ökar även 
deras ordförråd. Hon betonar också vikten av att läsa och samtala kring sagor 
tillsammans med barn. I dessa samtal får barn chans att reflektera och uttrycka sina egna 
tankar, erfarenheter och värderingar vilket är viktigt för läs- och skrivinlärning. 
Lundberg och Herrlin (2003) menar att utan lust och glädje blir läsningen inte bra. 
Läsning för med sig en helt annan värld fylld med fantasi, kunskaper, spänning och 
äventyr med mera.   
 
Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) menar att det som utmärker högläsning 
är att berättelsen anpassas efter barnet och att det hela tiden sker en återkoppling mellan 
läsaren och barnet. Sagor ger barn nya erfarenheter och fantasistimulans. Språket 
stimulerar begreppsbildningen och känsloutvecklingen som fungerar som hjälpmedel vid 
bearbetning av upplevelser. Det symboliska innehållet i böcker kan hjälpa barn att förstå 
intryck och upplevelser. Stadler (1998) betonar att högläsningsstunden bör göras till en 
högtidsstund som stimulerar barns nyfikenhet. Granberg (1999) anser genom att använda 
konkret material när man berättar en saga synliggörs innehållet och barn kan sedan på 
egen hand använda materialet för att berätta och bearbeta sagan. Hon anser även att 
konkret material kan användas för att förbereda, förklara och bearbeta olika händelser.    
 
Pramling, Asplund Carlsson, Klerfelt (1993) anser att högläsningen på förskolan ofta 
blir ganska passiv och dess främsta mål är att samla eller lugna en barngrupp. 
Högläsningen som sker i hemmet är mer aktiv, det ligger nära till hands att välja en bok 
barnet tycker om. På många förskolor förvaras böckerna så att barn inte kommer åt dem 
med risk för att de ska gå sönder. Detta gäller speciellt på småbarnsavdelningar där barn 
bäst behöver den egna läsningen. Den materiella hänsynen går före barnets språkliga 
utveckling.  
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3 PROBLEM 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur barns språkutveckling kan främjas i 
förskolans vardag.   
 
Vi har valt att utgå från följande problemformulering: 
 
Hur kan språkutveckling främjas i förskolan?  
 
För att ta reda på detta har vi utgått ifrån följande frågeställningar: 
 

• Vilket engagemang och lyhördhet visar pedagogerna? 
• Hur främjas samtal och samspel på förskolan? 
• På vilket sätt används lek för att gynna språkutveckling?  
• Hur lär barn av varandra?  
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4 METOD 
 
I följande avsnitt kommer vi att ta upp den undersökningsgrupp som medverkat i vår 
studie, samt beskriva den metod vi valt att använda och hur vi gått tillväga. Därefter 
redogör vi för genomförandet och bearbetningen av det insamlade materialet. Till sist 
lyfter vi fram undersökningens etiska aspekter och tillförlitlighet samt en kritisk 
granskning av vår metod.   
 

4.1 Undersökningsgrupp 
 
Undersökningens utgångspunkt är att studera hur barns språkliga medvetenhet kan 
främjas i förskolan. Eftersom vår problemformulering riktar sig mot barn och pedagoger 
i förskolan var det naturligt att genomföra vår studie där. Undersökningsgruppen som 
medverkar i studien är barn och pedagoger på en småbarnsavdelning 1-3 år i en mindre 
tätort. Förskolan valde vi eftersom x har haft sin tidigare verksamhetsförlagda utbildning 
där och känner barnen sedan tidigare. Undersökningsgruppen bestod av 18 barn, nio 
flickor och nio pojkar samt tre pedagoger var av två förskolelärare och en barnskötare. 
Vid observationstillfällena deltog 14 barn, sex flickor och åtta pojkar. 
 

4.2 Val av metod  
 

Denna undersökning har genomförts med hjälp av ostrukturerad observation med 
videokamera, vilket innebär att vi har samlat in så mycket information som möjligt.  I 
denna studie har inget observationsschema använts utan allt har registrerats. Einarsson 
och Hammar-Chiriac (2002) ser flera fördelar med att använda sig av videokamera vid 
observation då man kan upptäcka kroppsspråk och pauser med mera. De menar även att 
med videokamerans hjälp kan man analysera sitt material flera gånger och studera det 
djupare. ”Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom 
områden som berör beteenden och skeende i naturliga situationer” (Patel & Davidson, 
2003, s. 87). Vi har valt att observera för att fånga barns och pedagogers beteenden i 
deras vardagliga miljö. Patel och Davidson (2003) menar att observationer är en bra 
teknik för att samla vetenskaplig information. Detta håller Einarsson och Hammar-
Chiriac (2002) med om och framhåller även att observation underlättar vid studier av 
barngrupper som inte har den verbala förmågan att förklara sitt beteende själva.  
 
Förhållningssättet vid observationen är att en av oss är känd för barnen och deltar i 
verksamheten. Den andre är okänd för barnen och kommer att vara okänd deltagare i 
observationen, samt ansvarar för videofilmningen under observationen.   
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4.3 Genomförande  
 
Under x verksamhetsförlagda utbildning på förskolan diskuterade hon tillsammans med 
pedagoger om att få göra undersökningen till examensarbetet på avdelningen. 
Pedagogerna var positiva till att delta i undersökningen. Förskolan kontaktades när vi 
formulerat vår problemställning och de var fortfarande positiva till att medverka i 
undersökningen. Pedagogerna informerades om studiens syfte och att vi tänkt använda 
oss av videoobservation. Vi betonande att det var vardagliga situationer vi var 
intresserade av att undersöka. Vi önskade att verksamheten inte skulle anpassas eller 
ändras på grund av vår närvaro under observationerna. Pedagogerna informerades om att 
fokus låg på språket i vardagliga situationer.    
 
Föräldrarna informerades två veckor innan observationen om vad som skulle ske. Efter 
samtal med avdelningens pedagoger ansåg de att information på anslagstavlan i foajén 
var tillräcklig (se bilaga 1). De tog även ansvar för föräldrarnas eventuella frågor och 
funderingar. Föräldrarna fick ta ställning till om deras barn fick medverka i 
observationen, vilket samtliga accepterade. Vi poängterade de etiska aspekterna det vill 
säga att materialet efter analysen kommer att förstöras och att alla eventuella namn 
kommer fingeras.   
 
Själva videoobservationen genomfördes under två dagar på förskolan. Under den första 
timmen provfilmade vi barngruppen för att göra dem bekanta med videokameran. Detta 
framhåller Einarsson och Hammar-Chiriac (2002) som betydelsefullt. Många kan annars 
uppleva kamera som hotfull.  Flera av barnen var intresserade av videokameran och fick 
titta och se hur man filmade kompisarna.  
 
Vid videoobservationerna försökte vi fånga de tillfällen av samtal och samspel som 
uppstod. Observationerna gjordes vid den fria leken, av- och påklädning, samling, 
högläsning samt måltider. Vi valde att inte observera utomhus på grund av etiska skäl då 
avdelningen delade utomhusmiljö med förskolans tre andra avdelningar.    
 

4.4 Bearbetning av datainsamling  
 
Patel och Davidson (2003) framhåller två olika metoder att samla in data, kvantitativa 
och kvalitativa. Att bearbeta kvantitativt innebär statistiska mätningar av ett problem, 
medan kvalitativ bearbetning används vid utforskande undersökningar som bygger på 
tolkningar. Syftet som Patel och Davidson (2003) menar med kvalitativa undersökningar 
är att få en djupare kunskap än vad som ofta erhålls vid kvantitativa metoder. 
Observatören som använder sig av kvalitativ metod utformar vanligtvis egna tolkningar 
och i varje forskningsproblem krävs variation av metoder.  I vår bearbetning har vi 
analyserat videoinspelningen kvalitativt. Vi har flertalet gånger studerat materialet som 
sedan sammanställts och kategoriserats. Patel och Davidson (2003) menar att genom 
videoinspelning får man ofta stora mängder av material att bearbeta vilket gör 
kvalitativa undersökningar tidskrävande.  
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4.5 Etik 
 
Vid en studie är det viktigt att de etiska aspekterna framhålls. Einarsson och Hammar-
Chiriac (2002) menar att forskaren bör informera om syftet för undersökningsdeltagarna 
samt de villkor som gäller för deras medverkan. Informationen behöver dock inte vara så 
detaljerad. Det är även viktigt att informera om att undersökningen är frivillig samt att 
man har rätt att avbryta under studiens gång. I de undersökningar där barn under 15 år 
medverkar bör samtycke ges från förälder/vårdnadshavare. I vår undersökning har vi 
tagit hänsyn till konfidentialitetskravet då inga namn synliggörs utan är fingerade och de 
inspelade materialet förstörs efter undersökningens avslutning. Einarsson och Hammar-
Chiriac (2002) menar att ingen information ska kunna härleda till deltagarna i 
undersökningen och att de insamlade uppgifterna inte används i något annat syfte än det 
avsedda.   
 

4.6 Metodkritik  
 
Einarsson och Hammar-Chiriac (2002) anser att det finns många fördelar med att 
observera med hjälp av videokamera men att det även finns nackdelar. Med 
videokamera får man ofta större mängder material än vad man behöver för studien. De 
menar även att de som observeras kan påverkas av videokameran mer än om endast en 
observatör varit närvarande. I vissa situationer kan undersökningsgruppen uppleva 
videokameran som hotfull.  
 
Einarsson och Hammar-Chiriac (2002) anser att det kan bli problem om man som 
observatör informerar undersökningsgruppen för detaljerat om studiens syfte. De menar 
att det kan påverka gruppens beteende och därmed påverka studiens validitet. Johansson 
och Svedner (1998) framhåller att man uppnår ett säkrare resultat genom att använda 
minst två olika metoder. Om vi hade använt oss av ytterligare en undersökningsmetod 
som till exempel intervjuer menar Johansson och Svedner (1998) att om de båda 
metoders resultat visar på samband får man ett mer tillförlitligt underlag för resultatet.   
 
Åldersspridningen bland barnen medför att språkliga variationer kan uppstå. Skillnaden 
mellan barnens språk kan vara stor beroende på deras utveckling och mognad vilket kan 
påverka resultatet.   
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5 RESULTAT 
 
I följande avsnitt presenteras de resultat som framkommit vid bearbetningen av 
undersökningens observationer. Utgångspunkten vid bearbetningen är vår 
problemformulering: 
 
Hur kan språklig medvetenhet främjas i förskolan?  
 
För att synliggöra och skapa tydlighet av de observerade situationerna i vårt resultat 
använder vi oss av textrutor. 
 

5.1.1 Pedagogens engagemang och lyhördhet 
 
När det gäller pedagogens engagemang fann vi i flera situationer att pedagogerna var 
entusiastiska i både sitt språk och kroppsuttryck. De var engagerade i barnens fria lek 
och visade intresse för barnens aktiviteter.  

 
I situationen ovan ser vi tydligt hur barnen påverkas positivt av pedagogens inlevelse 
och engagemang. Hon skapar en spännande upplevelse med sitt tydliga kroppsspråk och 
gör barnen delaktig i sagan. Vi tolkar situationen som att pedagogen ger liv åt 
träfigurerna med sin röst och sprider glädje över sagan. Detta anser vi betydelsefullt vid 
språkstimulans då glädje och delaktighet kan vara en viktig del i barns inlärning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid en samling innan maten tar pedagogen fram en tygpåse. Hon skakar på den och frågar 
viskande till barnen om de kan gissa vad det är i påsen. Hon visar med ansiktsuttryck och 
gester spänningen över situationen. Barnen har vilda gissningar som att det skulle vara ett 
spöke. Pedagogen öppnar påsen och sticker försiktigt ner handen i den. Efter en stunds 
tystnad tar hon fram en träbock ur påsen. När ett av barnen ser bocken utbrister det: ”det är 
bockarna Bruse”, pedagogen nickar medgivande och berättar sedan sagan om ”de tre 
bockarna Bruse” med hjälp av träfigurerna. Hon använder sig av ett tydligt språk och med 
stor inlevelse får hon alla barnen med sig. Barnen lyssnar med stor spänning på berättelsen. 
Pedagogen ställer under berättelsens gång frågor som ”vad tror ni bocken svarar?” ”vad tror 
ni händer nu?” Flera förslag kommer från barnen samtidigt.  
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Vi tolkar exemplet ovan som att pedagogen kände sig stressad över situationen. Håkan 
får därför vänta medan pedagogen hjälper det andra barnet färdigt. Här menar vi att 
stressen påverkar pedagogen vilket gör att hon inte blir lika lyhörd för vad Håkan vill.  

    
Pedagogen visar i ovanstående situation tydligt med sitt språk och kroppsspråk sitt 
ogillande mot händelsen som uppstod. Pedagogen förklarar på ett tydligt sätt varför 
Kalle inte ska ”leka” med dörren. Fler barn som befinner sig i kapprummet har stannat 
upp och lyssnar på samtalet. När pedagogen visar sina fingrar blir alla barnen nyfikna 
och vill se. När samtalet tar slut är pedagogen och sex barn delaktiga i dialogen.  
 
Under några högläsningstillfällen såg vi att pedagogerna inte var bundna till texten i 
böckerna utan berättade fritt med en varierad stämma. Pedagogerna ställde frågor kring 
böckernas bilder och innehåll. De flesta barnen är aktiva och visar intresse för sagan och 
dialogen kring boken. Genom att pedagogen ställer frågor till barnen om boken tror vi 
att barnen känner sig delaktiga i berättelsen.   

 
Sammanfattning  

I många av de situationer som uppkom under observationerna fann vi att pedagogerna 
var delaktiga i barnens vardag och tydliga i sin pedagogroll. Vi såg att de var engagerade 
och lyhörda i deras förhållningssätt till barnen. Genom att ställa frågor till barnen under 
leken skapas dialoger som gör pedagogerna delaktiga i barnens lek.  Barnen fick komma 
till tals och deras förslag uppmuntrades. Under observationerna upptäckte vi att 
pedagogerna var observanta, engagerade och försökte stimulera barnen under leken. I 

Under en påklädning i kapprummet i förskolan står en pojke (Kalle) vid ytterdörren och 
knackar en lång stund på sin storasyster. Pedagogen ser ut att ha pojken under uppsikt och 
har tidigare pratat med Kalle om hans storasyster som pedagogen träffat tidigare under dagen. 
Han puttar på dörren så att den öppnas och pedagogen ser detta. Hon visar tydligt sitt 
ogillande och tar bort Kalle från dörren. ”Du vet du vad, när du öppnar dörren där kan du 
klämma dig där sen”, säger pedagogen ”Nej det kan jag inte”, svara Kalle ”Jo det kan du och 
det gör jätteont”, säger pedagogen En annan flicka kommer fram och säger: ”Amen amen 
min mamma kan klämmer inte sig”. ”Nej hon är ju lite större, hon tar i handtaget, där tar man 
då,” säger pedagogen och pekar på handtaget. Kalle pekar också på handtaget. ”Jag gör det,” 
säger ytterligare en annan flicka som står bredvid och lyssnat på samtalet. Pedagogen 
fortsätter och säger: ”Om man tar här lite längre ner på dörren då är det lätt att man klämmer 
fingrarna och det gör jätteont, det har jag gjort när jag var liten, titta på mitt finger här vad 
konstigt det ser ut. Det gjorde jag när jag var liten och inte lyssnade på min mamma.” 

Vid ett annat observationstillfälle frågar en pojke (Håkan) ett flertal gånger efter sina vantar. 
Pedagogen som vid tillfället hjälper ett annat barn svarar inte på Håkans fråga efter hans 
vantar. När Håkan inte får något svar börjar han gå runt och sätter sig hos en annan pojke och 
börjar leka. När de flesta barnen är färdiga till att gå ut tittar Håkan på sin plats och frågar 
igen var hans vantar är. Pedagogen tittar på honom och pekar mot hans hylla samtidigt som 
hon säger att de ligger på hyllan. Håkan ser förvirrad ut och pedagogen reser sig upp och ger 
honom sina vantar och säger ”här”.   



 16 

många fall levde pedagogerna sig in i de situationer som skapades och var oftast väldigt 
engagerade i det de gjorde.   
 

5.1.2 Samtal och samspel   
 
Vid matbordet får ett barn berätta vad som finns i skålarna som serveras till lunch. 
Barnet säger då vad det är för något om det kan, annars hjälper pedagogen till. 

 
I matsituationen ovan ser vi pedagogens tydligt stöttande roll, hon kompletterar barnet i 
presentationen av maten på ett positivt sätt. Barnet tittar på pedagogen och söker 
bekräftelse, vilket det får. Pedagogen visar detta genom nickningar och mimik. Vi anser 
att pedagogen här styr samtalet med barnet genom att ställa frågor med givna svar. 

 
I denna situation uppkommer en gemenskap över djuren samt mellan barnen. Anton 
förknippar djuren med läten och imiterar därför dessa. Sara tittar nyfiket på Anton och 
förstärker djurlätena genom att härma honom. Vi tror att Anton på det här sättet får 
respons av Sara och på så sätt stärks i sin lek.  
 
I andra situationer såg vi att pedagogerna rättar barnen på ett positivt sätt.  

 
Här ”rättar” pedagogen barnet utan att det blir tydligt att barnet sagt fel. I flera händelser 
är detta ett återkommande mönster, pedagogen betonar inte barnets felsägning utan 
upprepar det rätta ordet på ett positivt sätt. Detta tolkar vi som att barnet lättare kan ta 
till sig det ”rätta” ordet genom att det får höra ordet igen med korrekt uttal.         
 
 
 

Pedagogen håller fram ett fat med falukorv och barnet säger: ”korv”, pedagogen säger: ”mm.. 
falukorv,” och håller fram nästa skål som innehåller potatismos, barnet tittar på moset 
pedagogen håller fram och samtidigt som barnet säger: ”potatismos” tittar det på pedagogen. 
Pedagogen nickar och pekar på skålen med kokta grönsaker barnet säger: ”morötter.” 
Pedagogen hjälper till och säger: ”ja morötter är rätt och sen är det broccoli och blomkål 
också”. Vidare pekar pedagogen på knäckebröd och smör och vilket barnet namnger. ”Vad 
ska vi dricka frågar pedagogen” ”mjölk och vatten,” svarar barnet. ”Och tillslut säger vi,” 
frågar pedagogen. ”Varsågod!” säger barnet. 

Pelle, Maria och Anton sitter på golvet i lekhallen och leker med bondgårdens djur. Det ser 
både ut som att de leker var och en för sig men även tillsammans. Barnen för dialoger med 
varandra. Anton börjar göra olika djurläten, ”muu, muu, bää, bää” samtidigt som ett annat 
barn (Sara) går förbi. Sara tittar på Anton som imiterar djuren och säger: ”bää, bää” och går 
skrattande därifrån. 

En flicka säger till pedagogen: ”Här får du alla bockorna”, samtidigt som hon räcker 
böckerna till pedagogen och pedagogen svarar ”oh tack får jag alla böckerna.”  
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I exemplet ovan får flickan mycket positiv uppmuntran från pedagogen. Med hjälp av 
pedagogens uppmuntrande kommentar verkar det som att flickan övervinner sin 
osäkerhet och vågar gissa på vantarnas färg. När detta sedan är rätt visar pedagogen sitt 
bekräftande vilket blir betydelsefullt för barnet.   
 
Pedagogerna ställer frågor kring barnens lek och för olika dialoger tillsammans med 
barnen. De är aktiva i barnens lek och går runt och uppmärksammar barnen i den fria 
leken.  

 

Genom att pedagogen sitter på golvet tillsammans med barnen verkar det naturligt att 
skapa dialog kring deras lek. Pedagogen kommer med utmanande och uppmuntrande 
förslag. Vi tolkar det som barnen känner trygghet av pedagogens intresse och 
engagemang.  
 
Sammanfattning  

Många samtal och samspel uppstod mellan pedagogerna och barnen under 
observationerna. Samtalen tolkade vi många gånger som positiva och att de 
uppmuntrade barnen och utmanade dem. Vi upplevde att barnen kände förtroende och 
tillit till pedagogerna. När barnen kände osäkerhet tittade de sökande på pedagogerna för 
att få stöd och hjälp. 
 

5.1.3 Språket och leken  
 
Varje morgon kom ”Nisse,” en brun nalle som skickades runt i ringen och tillsammans 
sjöng de namnsången där alla barn benämndes vid deras namn när de höll Nisse i 
famnen.  
 
 
 

”Vad är det för färg på dina vantar då?,” frågar pedagogen som håller flickans vantar i 
handen. ”Vantar” svara flickan, ”vantar” upprepar pedagogen, ”och vad är det för färg på 
dem?” ”Vet inte”, svara flickan och skakar på huvudet ointresserat. ”Jo det vet du,” svara 
pedagogen medan hon tittar på flickan. ”Röda” säger flickan tyst och osäkert. ”Jaaaa 
jättebra!” säger pedagogen och visar med sitt kroppsspråk hur glad hon blir och säger ”visst 
är de röda.”   

Pedagogen sitter på golvet tillsammans med de barn som bygger med kaplastavar. En pojke 
bygger ett torn. Pedagogen säger ”du kan lägga nästa pinne där”, medan hon pekar på tornets 
högra sida och tittar på pojken. Pojken lägger pinnen där. Pedagogen berömmer pojken och 
säger ”va bra, va duktig du är.” Pojken verkar bli glad och ler mot pedagogen, sedan 
fortsätter han bygga. Pedagogen vänder sig till flickan bredvid och frågar om de ska bygga en 
gubbe? ”Ja” svarar flickan. ”Ska vi göra huvudet först?” frågar pedagogen. Flickan nickar 
och börjar bygga. Pedagogen frågar om de ska göra en hatt sen. Flickan ler till svar.  
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Alla barnen följde Nisse med blicken och väntade spänt på sin tur. En del barn var mer 
engagerade än andra och försökte sjunga med, medan andra bara fokuserar på Nisse. Vi 
upplevde en rolig och glädjefull samling. När varje barn fick hålla Nisse i famnen såg vi 
tydligt barnens kroppsspråk som visade på glädje.    
 
I vår observation fann vi att pedagogerna vid ett flertal tillfällen använde leken för att 
stimulera barnens inlärning.  

 

 
I de båda situationerna anser vi att pedagogen stimulerar barnen på ett lekfullt sätt.  Att 
få bananpengar istället för en bit banan tror vi är roligare för barnen. De får möjlighet att 
själva bestämma hur många bananpengar de vill ha och det blir ett naturligt tillfälle att 
räkna tillsammans. I de båda situationerna upprepar pedagogen barnens svar och 
synliggör räkningen ytterligare.  
 
Sammanfattning 

Allmänt upplevde vi att pedagogerna på förskolan verkat inta ett lekfullt sätt att bedriva 
sin verksamhet. De använder sig av leken i många situationer för att stimulera barnen 
språkligt. Detta tror vi väcker barnens nyfikenhet och gör verksamheten mer intressant. 
Även i de vardagliga rutinerna på förskolan använder pedagogerna sig av leken vilket vi 
tror kan främja barnens språkutveckling.    
  

5.1.4 Barn lär av varandra 
 
I många fall såg vi hur barnen, ofta de äldre, rättade varandra och sa till om det var 
någon som sa fel. Vi upplevde barnen som väldigt nyfikna och ville vara med i 
diskussioner. De hade förslag och åsikter om vad som hände.  

”Nisse är här och Lisa är här för heja heja Kalle är här och in vårt glada gäng har vi Anna 
som gäst för heja heja Viktor är här och Nina är här och Anders är här för heja heja Maria är 
här och i vårt glada gäng har vi Johan som gäst för heja heja alla är här!” 

Vid mellanmålet serverades yoghurt, russin och cornflakes. En pojke säger att han vill ha 
russin, pedagogen ger barnet en sked russin på bordet. Hon frågar sedan hur många russin 
han fick. Barnet räknar ”1,2,4,5.” Pedagogen upprepar och rättar ”1,2,3,4 stycken russin fick 
du.”  

Efter maten får barnen frukt. Pedagogen tar fram en banan, en clementin och ett äpple till 
bordet. Lisa säger att hon vill ha bananpengar. Pedagogen frågar henne hur många 
bananpengar hon vill ha. Hon svara med att visa fram tre fingrar på sin hand. Pedagogen 
skivar tre skivor av bananen som hon ger till Lisa, sedan frågar pedagogen hur många 
bananpengar hon fick? Tillsammans räknar de ”1,2,3,” pedagogen upprepar att hon fick tre 
bananpengar.  
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I exemplen ovan intar barnen en ansvarsfull roll och tillrättavisar sina kamrater. Vi 
tolkar det som att barnen tagit efter pedagogernas sätt att visa omsorg och respekt för 
varandra och att barnen följer de regler som finns.   

 
I situationen ovan ser vi barnens dialog kring böckernas innehåll. De låtsas läsa och 
berättar utifrån böckernas bilder. Anna lägger ingen större vikt vid att Stina tillrättavisar 
hennes upptäckt av fågeln som visar sig vara en anka utan fortsätter sin läsning.  

 
Peter lär Niklas i situationen ovan. De för en dialog kring bilarna, båda verkar ha ett 
intresse för bilar och var förtrogna med olika bilmärken.  

 
Situationen ovan kan möjligtvis tolkas som att flickan ändrar sig om vad hon ritat efter 
att pojken sagt att han tycker att hennes teckning ser ut som en häst. Vi tolkar det som att 
flickan blir påverkad av pojkens åsikt och menar då att figuren kan föreställa olika saker.  

 

Sammanfattning  

Av materialet vi funnit tolkar vi det som att barn lär av varandra. De visar omsorg för 
varandra genom att påtala för pedagogerna när de ser någon som behöver hjälp. I många 
situationer uppstår dialoger och samspel mellan barn över saker de leker med. Barnen tar 
lätt efter varandra och kommer gärna med förslag.  
 
 

När barnen köade till toaletten var det två barn som satt på en pall. Ett tredje barn kom och 
frågade om det fick sitta men fick till svars att det bara fick sitta två barn på pallen men 
pekade på en annan pall och sa ”du kan sitta där”.  

Anna och Stina sitter bredvid varandra i soffan och bläddrar i varsin bok. Medan de ”läser” 
pekar de och visar varandra olika saker i böckerna. De sitter och småpratar och kommenterar 
varandras bilder. Anna säger; ”vilken fin fågel.” Stina ser frågande ut och säger: ”det är ju 
ingen fågel det är ju en anka”. Anna nickar instämmande och bläddrar vidare.  

Två pojkar sitter i lekhallen och kör med bilar på bilmattan. De för en dialog kring vad de gör 
och imiterar bilars ljud. Den ena pojken (Niklas) väljer en ny bil och kommenterar denna: 
”har du sett den här snygga bilen, det är en Volvo”, säger han. Den andra pojken (Peter) tittar 
på Niklas under en stunds tystnad och säger sedan: ”det där är ju ingen Volvo det är ju en 
Mercedes” Niklas nickar medgivande och säger: ”jaha” och sedan fortsätter de att leka.  

En flicka sitter och målar med kritor, en pojke kommer nyfiket fram och frågar vad hon 
målar. Flickan svarar stolt ”en hund”, pojken säger att han tycker att det ser ut som en häst. 
Flickan tittar besviket på sin bild och sedan på pojken och säger: ”ja men det är en hund 
med.” Pojken säger: ”jag ska i alla fall bara rita en häst” och tar fram ett papper och börjar 
rita.   
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6 DISKUSSION  
 
I följande avsnitt kommer vi att lyfta fram flera resultat och diskutera dessa mot tidigare 
forskning. Vi har valt att strukturera diskussionen utifrån de kategorier vi funnit i 
studiens resultat.     
 

6.1 Pedagogens engagemang och lyhördhet 

Svensson (1998) menar att barn ska uppmuntras av pedagogens lekfulla och 
entusiastiska förhållningssätt. Detta anser vi pedagogerna på förskolan använde sig av i 
stor utsträckning. Genom att använda sig av rekvisita när de berättade sagor tror vi att 
barnen får en spännande upplevelse och att sagan förstärks vilket även Stadler (1998) 
framhåller som betydelsefullt. Lundberg och Herrlin (2003) och Liberg (2006) betonar 
högläsningens viktiga roll för språklig utveckling. Där får barn kunskap om språkets 
uppbyggnad och deras ordförråd ökar. Pedagogerna på förskolan ställde aktivt frågor 
kring sagornas innehåll när de läste högt för barnen. Vi tror att detta är en viktig del i 
barns språkliga utveckling när de får fundera kring sagans innehåll och struktur.  

Chambers (1994) framhåller vikten av att samtala om böcker och att ställa frågor. Han 
poängterar också att allt är värt att berättas. Vi anser att det är viktigt att man använder 
sig av läsning och berättande för barn i tidig ålder. Detta måste upplevas som roligt och 
meningsfullt för att barn själva ska bli intresserade att på egen hand utforska den 
skriftspråkliga världen. Bunkholdt (1995) diskuterar Vygotskij som framhåller vikten av 
att barn först måste lära sig göra saker i samspel innan de kan använda kunskapen själv. 
Vi anser att ett bra tillfälle till att göra något i samspel med andra är att läsa en bok. Då 
kan man tillsammans diskutera boken och dess innehåll och på så sätt skapa en större 
förståelse för hur man läser en bok och vilken spänning det kan finnas i en intressant 
bok. I förskolan är detta ett vanligt förekommande sätt att läsa tillsammans med barn. Vi 
tror att det kan vara av stor betydelse att en pedagog tar sig tid att sitta och läsa med 
endast ett barn. Då kan ett speciellt samspel mellan pedagogen, barnet och boken äga 
rum.  

Stadler (1998) menar att det är av betydelse för barn att ha läsande förebilder kring sig. 
De barn som växer upp i språkstimulerande miljöer har fått en god grund för sin fortsatta 
språkutveckling. Vi tror att läsningen då kommer till barnen på ett naturligt sätt om de 
omges av böcker och läsande förebilder. Klivet in i det skriftspråkiga världen tror vi inte 
bli så stort utan faller sig helt naturligt, vilket underlättar inlärningen. Som pedagog 
anser vi att det är viktigt att man intar rollen som läsande förebild. Under våra 
observationer såg vi ett flertal tillfällen då barn var nyfikna och ville vara där det hände 
något. Oftast började det med att pedagogen och ett barn gjorde något tillsammans vilket 
sedan oftast slutade med att många barn var delaktiga i situationen.  
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6.2 Samtal och samspel  
 
Vygotskij (1999) framhåller att det är genom dialog med andra som språket fyller en 
social funktion. Olika dialoger sker ständigt på förskolan. Pape (2003) menar att många 
gånger förbjuds barn att öva sina språkliga kunskaper i vardagen. Här menar vi att det är 
viktigt att ta till vara på de naturliga tillfällen till samtal som sker under dagen. Vi tror 
också att det många gånger kan vara lättare för barnen att samtala om sådant som är 
aktuellt för dem istället för att försöka planera ett språkstimulerande samtal. 
Pedagogerna i vår undersökning uppmanade många gånger barnen till samtal vid till 
exempel matbordet. Med blickar och gester bekräftade pedagogerna många gånger 
barnens osäkerhet.  
 
Niss och Söderstöm (2006) betonar vikten av att som pedagog upprepa orden 50 till 60 
gånger för att ett barn ska behärska det. Pedagogerna i vår studie anser vi många gånger 
upprepade det barnen sa vilket kan bidra till att barnen lättare lär sig ord. Barnens 
felsägningar rättades av pedagogen vilket Pape (2003) menar att man inte ska göra. Hon 
tror att det kan få konsekvenser till att barn berättar mindre. Här tror vi inte det finns ett 
bestämt svar. Det beror i vilket sammanhang och hur man som pedagog rättar. 
Pedagogerna i vår undersökning rättade barnen på ett positivt sätt vilket vi anser som bra 
och kan främja barns språkliga utveckling.  

I några fall använde pedagogerna sig inte av en hel mening utan pekade eller sa ”här och 
där” vilket Pape (2003) menar kan vara vanlig förekommande i förskolan. Hon anser att 
pedagogerna många gånger glömmer att de är språkliga förebilder. Detta tror vi händer 
när pedagogerna är stressade och har mycket att göra samtidigt. Ett tydligt exempel var i 
kapprummet med Håkan som letade efter sina vantar. Vi tror att situationen kunde ha 
underlättats om pedagogen uttryckts sig mer verbalt mot Håkan och förklarat att han 
kunde börja leta efter sina vantar medan hon hjälpte klart det barnet hon höll på med.   

Bunkholt (1995) talar om Piaget som menar att barn själva måste få utforska den värld 
de lever i. Detta håller vi med om och anser att det är viktigt att barnen får prova sig 
fram och på så sätt upptäcka nya saker. De behöver inte alltid få hjälp direkt utan vi tror 
att de gynnar dem att själva försöka och lyckas de då så stärks deras självförtroende.  

 

6.3 Språket och leken  
 
Hwang och Nilsson (1995) talar om Vygotskij som framhåller leken som viktig vid 
inlärning. Leken gick som en tydlig röd tråd genom pedagogernas arbete på förskolan, 
även deras förhållningssätt var engagerat och lekfullt. I verksamhetens vardagliga rutiner 
upplevde vi leken som självklar för pedagogerna att använda sig av. På detta sätt tror vi 
det kan skapas många lustfyllda inlärningssituationer för barns språk. Niss och 
Söderström (2006) menar att det är viktigt att barn får uppleva ord med alla sina sinnen, 
vilket kan vara genom att leka, sjunga, berätta sagor med mera. Detta håller vi med om 
men anser att det många gånger inte behöver vara planerade aktiviteter. Vi tror att man 
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kan ta till vara på situationer som uppkommer i vardagen för att främja barns 
språkutveckling.    
 
Brodin och Hylander (2005) anser att det är viktigt att se och bekräfta varje barn. Genom 
att sjunga med ”Nisse” vid varje morgonsamling börjar man dagen med att se och 
bekräfta alla barn. Detta antar vi skapar en positiv stämningen och att alla barn känner 
sig sedda. Men vi tror å andra sidan att det kan vara svårt för mindre barn att sjunga 
samtidigt som de fokuserar på Nisse och väntar ivrigt på sin tur att få hålla honom. 
Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller att när vuxna medverkar i leken blir det lättare 
för barn att ta till sig saker. Pedagogernas delaktighet i barns lek ser vi som självklart för 
att kunna stötta och utmana barns språkliga utveckling på ett naturligt sätt.   
 

6.4 Barn lär av varandra 
 
I vår undersökning såg vi tydligt hur barn gärna sitter tillsammans med andra barn även 
om de inte leker tillsammans. Vi fann även att barnen var nyfikna och intresserade av 
vad som sker i omgivningen. Brodin och Hylander (1997) menar att samspel mellan 
barn finns som en naturlig del och att barn tycker om att vara tillsammans även om de 
inte leker med varandra. Vi tror att de samspel som uppkom i undersökningen många 
gånger berodde på den nyfikenhet över vad andra barn gör. Barnen tog ofta efter andras 
beteende och härmade andra barn.  
 
Pape (2003) anser att det behövs flera faktorer såsom kunskaper, färdigheter och 
motivation för att ett bra samspel ska uppstå. Äldre barn äger fler kunskaper som vi tror 
att de kan delge de yngre barnen. På så sätt lär de yngre barnen av de äldre. Barn är 
nyfikna av sin natur och vill upptäcka nya saker. Vi tror att barn i många fall kan lära 
mer av varandra än av planerad verksamhet. Barns samtal med varandra är oftast 
spontana med utgångspunkt i nuet. Om man som pedagog är medveten om detta tror vi 
man kan ta till vara på fler tillfällen och göra dessa till en naturlig del av barnens vardag 
på förskolan. I observationerna intar barnen en ansvarsfull roll och tillrättavisar sina 
kamrater. Detta tror vi att de tagit efter pedagogernas beteende. De är måna om sina 
kamrater och påtalar för pedagogerna när de ser någon som behöver hjälp. Barnen tar 
lätt efter varandra och på så sätt tro vi att ett positivt beteende från ett barn kan överföras 
till ett annat.     
 

6.5 Sammanfattning 
 

• Som pedagog har man en viktig del i barns språkutveckling, det är betydelsefullt 
att uppmuntra och utmana barn. Genom att använda sig av ett lekfullt 
förhållningssätt i verksamheten tror vi barns språkutveckling gynnas. 

• Det är av stor vikt att ta tillvara på barns nyfikenhet och intresse för att använda 
dessa som utgångspunkt vid samtal.   

• Vi har funnit att barn hela tiden lär av varandra, denna vetskap är viktig att 
uppmärksamma och synliggöra.   
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Våra funderingar kring förslag på fortsatt forskning är att genomföra studien på två olika 
förskolor för att se eventuella skillnader och likheter. För att få ett djupare perspektiv på 
undersökningen kan man även komplettera observationerna med intervjuer med barn 
och pedagoger. Detta kan ge studien ett bredare perspektiv och därmed kanske en mer 
djupgående undersökning. Under tiden vi gjorde vår undersökning fann vi inte så 
mycket tidigare forskning om hur barn lär av varandra. Detta skulle vara intressant att 
gör en fortsatt studie kring. Något som vi även anser intressant är att genomföra 
observationer utomhus och att undersöka samtal och dialoger även där. Samtalar barn 
mer med varandra utomhus? Hur tar pedagogerna tillvara på naturliga samtalssituationer 
utomhus?  
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BILAGA 1 
 

Hej alla föräldrar!Hej alla föräldrar!Hej alla föräldrar!Hej alla föräldrar!    
    

Vi är två lärarstuVi är två lärarstuVi är två lärarstuVi är två lärarstudenter som skriver denter som skriver denter som skriver denter som skriver 
examensarbetet om språklig examensarbetet om språklig examensarbetet om språklig examensarbetet om språklig 
medvetenhet i förskolan.medvetenhet i förskolan.medvetenhet i förskolan.medvetenhet i förskolan.    

    
Under vecka 47 kommer vi att Under vecka 47 kommer vi att Under vecka 47 kommer vi att Under vecka 47 kommer vi att 

genomföra vår undersökning här på genomföra vår undersökning här på genomföra vår undersökning här på genomföra vår undersökning här på 
…… Med hjälp av videokamera …… Med hjälp av videokamera …… Med hjälp av videokamera …… Med hjälp av videokamera 

kommer vi att observera vardagen på kommer vi att observera vardagen på kommer vi att observera vardagen på kommer vi att observera vardagen på 
förskolan. Materialet är det bara vi två förskolan. Materialet är det bara vi två förskolan. Materialet är det bara vi två förskolan. Materialet är det bara vi två 

som kommer att tsom kommer att tsom kommer att tsom kommer att ta del av. Efter vi a del av. Efter vi a del av. Efter vi a del av. Efter vi 
analyserat inspelningen kommer det analyserat inspelningen kommer det analyserat inspelningen kommer det analyserat inspelningen kommer det 

att förstöras.att förstöras.att förstöras.att förstöras.    
    

Är det någon som inte vill att erat Är det någon som inte vill att erat Är det någon som inte vill att erat Är det någon som inte vill att erat 
barn ska medverka i undersökningen barn ska medverka i undersökningen barn ska medverka i undersökningen barn ska medverka i undersökningen 

vänligen meddela personalen.vänligen meddela personalen.vänligen meddela personalen.vänligen meddela personalen.    
    

Tack på förhand!Tack på förhand!Tack på förhand!Tack på förhand!    
    

Susanne Karlsson och Ulrika JönssonSusanne Karlsson och Ulrika JönssonSusanne Karlsson och Ulrika JönssonSusanne Karlsson och Ulrika Jönsson 


