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SAMMANFATTNING

Christina Heideman & Linda Hermansson

Språkutveckling i förskolan
En kvalitativ undersökning om det medvetna språkstimulerande arbetet i två förskolor.
Engelsk titel
Language development in preschool.

Antal sidor: 35

Vårt syfte med detta arbete är att jämföra hur den medvetna språkstimulerande verksamheten 
ser ut i två förskolor. Vi kommer att undersöka språkstimuleringen på en förskola med hög 
andel flerspråkiga barn och en förskola med låg andel flerspråkiga barn. Våra frågeställningar 
är: Hur arbetar pedagogerna med språkstimulering? Vilka likheter/olikheter framkommer i 
språkstimuleringen hos en förskola med hög andel flerspråkiga barn och en förskola med låg 
andel flerspråkiga barn. Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning med både 
intervjuer av totalt fyra pedagoger men också kompletterande observationer av några för 
verksamheten naturliga vardagssituationer. Resultatet visar att respondenterna är medvetna om 
hur man arbetar för att främja språkutvecklingen. Det framkom flera likheter i pedagogernas 
arbetssätt på de två förskolorna. De använder ett varierat arbetssätt för att tillgodose alla barns 
enskilda behov. Verksamheterna tar tillvara på vardagliga samtalssituationer och anser dessa 
vara viktiga tillfällen som gynnar språkutvecklingen. Miljön anses vara betydelsefull men 
utformningen påverkas på en av förskolorna av små lokaler vilket ger ett sämre utgångsläge. 
Skillnader som framkom var indelning i smågrupper, språkpedagog, tydligt kroppsspråk och 
matramsor. 

Sökord: Språkutveckling. Språkstimulering. Flerspråkighet. Pedagog. Medvetenhet. Arbetssätt.
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Förord

Vi vill passa på att tacka de pedagoger i respektive förskola som ställde upp för att vi skulle 
kunna intervjua dem och observera deras arbetssätt. Utan deras samtycke hade detta arbete 
inte varit möjligt att genomföra. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Vivi Steen som 
under arbetets framskridande varit behjälplig med kommentarer och synpunkter som har lett 
vårt arbete vidare. 

Växjö, 2008

Christina Heideman & Linda Hermansson 
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1. Introduktion

Denna undersökning handlar om hur pedagogerna medvetet arbetar med språkstimulering i 
två olika förskolor i södra Sverige. I dagens samhälle anser vi att det är viktigt att kunna läsa 
och skriva för att t.ex. passa in och kunna delta aktivt i vardagens olika situationer. Språket är 
en betydelsefull del och mycket är anpassat utifrån denna grundläggande förutsättning för 
kommunikation. Vi anser att alla människor har en lust och vilja till att kommunicera med 
andra. Med hela vår kropp sänds signaler ut som tolkas av vår omgivning. Grunden till barns 
språkutveckling läggs både i hemmet och i förskolan. Därför har förskolan en stor betydelse 
för barnets framtida språkanvändning. Förskolan ska enligt Lpfö98 ”lägga grunden för ett 
livslångt lärande” (Skolverket, 1998:4) vilket vi anser baseras på ett samspel mellan vuxna 
och barn men även ett samspel där barn lär av varandra. Vidare anser vi att förskolan är en 
social och kulturell mötesplats som kan förbereda barnen för ett liv i ett mångkulturellt 
samhälle. För att språkutveckling ska bli möjligt måste pedagogerna skapa möjligheter till 
dialoger där barnet kan utvecklas. Vi anser det vara betydelsefullt att barn får möjlighet att 
samtala både med vuxna och med andra barn. Det är även viktigt som pedagog att skapa en 
nyfikenhet och lust att erövra ett språk samt en förståelse för varför vi har vårt språk och till 
vad det används. 

I boken ”Att komma till tals” som Myndigheten för skolutveckling gett ut skriver Lena 
Calderon (2004) att minst vart fjärde barn som växer upp i Sverige idag har sina rötter i andra 
länder och det är ca femton procent av barnen i förskolan som har ett annat modersmål än 
svenska. Forskaren Gunilla Ladberg (2003) talar om att globaliseringen har inneburit att vi 
reser, studerar, arbetar och rör oss på ett annat sätt över hela världen. Följden blir nya 
kontakter mellan människor och kanske även familjebildningar som leder till att många barn 
får växa upp i flerspråkiga miljöer. Utifrån dagens mångkulturella samhälle anser vi det 
intressant att se om, hur och varför språkstimuleringen skiljer sig åt mellan två förskolor där 
den ena förskolan har hög andel flerspråkiga barn och den andra har låg andel flerspråkiga 
barn. 

Under lärarutbildningen har vi kommit i kontakt med olika arbetssätt gällande barns 
språkutveckling. Vi ansåg det därför intressant att forska vidare inom området 
språkutveckling med fokus på pedagogernas arbetssätt. Genom denna undersökning vill vi 
bredda våra kunskaper om språkstimulering och därigenom få olika idéer till hur man konkret 
kan arbeta för att främja barns språkutveckling. Som blivande pedagoger är det viktigt att ta 
del av olika arbetssätt. Detta för att kunna bilda sig en uppfattning om vilket arbetssätt som 
främjar språkutvecklingen på bästa sätt för olika barn och vilka metoder som är lämpliga att 
använda.
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2. Syfte

Vårt syfte med detta arbete är att jämföra hur den medvetna språkstimulerande verksamheten 
ser ut i två förskolor. Vi kommer att undersöka språkstimuleringen på en förskola med hög 
andel flerspråkiga barn och en förskola med låg andel flerspråkiga barn. Undersökningen 
utgår ifrån två frågeställningar.

2.1 Frågeställningar
Hur arbetar pedagogerna medvetet med språkstimulering?
Vilka likheter/olikheter framkommer i språkstimuleringen hos en förskola med hög andel 
flerspråkiga barn och en förskola med låg andel flerspråkiga barn?

2.2 Begreppsdefinition

Språkstimulering är det medvetna arbete som pedagogerna bedriver för att barnen ska 
utveckla sitt språk.
Språkutveckling är när barnet fortlöpande utvecklar och kan använda det verbala språket för 
att göra sig förstådd. 
Med medvetenhet menar vi att förskollärarna har reflekterat och därmed planerat aktiviteter 
utifrån ett visst syfte.
I en förskola med hög andel flerspråkiga barn har ca 75 % av barnen annat modersmål än 
svenska.
I en förskola med låg andel flerspråkiga barn har ca 5 % av barnen annat modersmål än 
svenska.
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3. Litteraturgenomgång

Litteraturgenomgången börjar med kopplingar till gällande styrdokument. Därefter tas olika 
förutsättningar för språkutveckling upp. Olika språkteorier samt vad det innebär att vara 
språkligt medveten är några delar som behandlas. I avsnitt 3.5 tar vi upp hur man stimulerar 
språket i förskolan genom att använda olika arbetssätt. Litteraturen tar även upp hur man 
arbetar med flerspråkiga barn i förskolan samt dokumentation och utvärdering av arbetet med 
språkstimulans. 

3.1 Läroplanen för förskolan

Enligt läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 1998) ska förskolans verksamhet präglas av omsorg 
om individens välbefinnande och utveckling. Vidare ska verksamheten utveckla barnens 
förmåga till empati och omtanke om andra liksom öppenhet och respekt för olika 
uppfattningar och levnadssätt. Leken är i läroplanen en viktig förutsättning för barns 
utveckling och lärande. Verksamheten i förskolan ska aktivt främja leken och det lustfyllda 
lärandet men ska även vara rolig, trygg och lärorik. Personalen ska stimulera och vägleda 
barnet för att de ska kunna utveckla sin kompetens samt nå nya kunskaper och insikter. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och även deras 
intresse och nyfikenhet för den skriftspråkliga världen. Förskolan ska lägga grunden för det 
livslånga lärande. Genom att erbjuda olika sorters kommunikations och uttrycksformer skapar 
man en helhet i barns utveckling och lärande. 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och 
metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (Skolverket, 1998:6)

Enligt Lpfö98 (Skolverket, 1998) ska barnets utveckling och lärande stå i centrum men det 
enskilda barnets prestationer ska varken mätas eller bedömas. Man ska se olika språk som en 
tillgång och den kulturella bakgrunden ska uppmärksammas. Förskolan ska även enligt 
läroplanen bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både 
det svenska och det utländska språket. Förskolan ska ta tillvara både barnens språkliga och 
kulturella tillhörighet. Verksamhet ska anpassas utifrån alla barns egna behov och 
förutsättningar. Läroplanen finns till för att skapa en likvärdig förskola som håller en hög 
kvalité. Barnen ska i förskolan få möjligheter och stöd att utveckla sin lust och nyfikenhet 
samt uppmuntras att prova sin egen förmåga. Alla barn kommer till förskolan med olika 
bakgrunder. De har olika familjevanor, kulturer och livsmiljö. En del barn talar ett, andra flera 
språk. Det finns även barn som inte talar svenska och barn som bara talar svenska. Dessa 
olika livsvillkor måste man ha i åtanke när man arbetar i förskolan och anpassa sin 
verksamhet efter varje barns behov men även förutsättningar.

3.2 Språkutveckling 

Ett barn utvecklar sitt språk utifrån de språk som finns i dess omgivning (Calderon, 2004). 
Redan när barnet ligger i magen utvecklas känslan för språkets rytm och intonation. Jederlund 
(2003) menar att hjärnan redan från födseln tar intryck av ljud, vibrationer, rörelse och rytm 
som gör barnet utrustat för att börja kommunicera med en gång. I takt med att barnet växer lär 
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det sig språkets ljud, ord och struktur (Calderon, 2004). Språkutvecklingen ser olika ut hos 
alla barn och påverkas av hur främst vuxna men även andra barn bekräftar och samspelar med 
varandra. Språket är en viktig del av ens identitet som både ger självkänsla och 
utvecklingsmöjligheter. Att kunna ett språk gör att man fungerar som en hel människa i den 
kultur man befinner sig i. Att kunna två eller flera språk innebär tillgång till fler världar och 
kulturer. Det är viktigt att förskolan uppmuntrar språkutvecklingen oavsett om det är svenska 
eller ett annat språk. Ett barn som har ett annat modersmål än svenska och därför inte kan bli 
förstådd eller bekräftad språkligt löper stor risk att känna sig otrygg och ensam i förskolan. I 
värsta fall kan det leda till att barnets utveckling av både modersmål och svenska påverkas 
negativt. Därför är det extra viktigt att förskolan ansvarar för en trygg miljö där det finns 
möjligheter att utveckla hela sin språkliga kompetens. Även om många barn tillbringar sin 
mesta vakna tid i förskolan ska barnen ges möjlighet att utveckla sitt modersmål (a.a.). 
Arnqvist (1993) talar om att det verkar finns en kritisk period för själva språktillägnandet, 
enligt forskningen visar denna på att språket främst utvecklas under förskoleåren. Enligt 
Abrahamsson & Hyltenstam (1993) är det viktigt att barnet får stimulans just under 
förskoleåren för att en normal utveckling ska kunna ske då hjärnan är speciellt mottaglig och 
plastisk. Skulle det ske först senare kan följden bli att språket förblir bristfälligt och därmed 
uppnås inte full behärskning.

3.2.1 Språk genom samspel

Omvårdnadnadssituationerna för de yngre barnen är viktiga och bra tillfällen till samtal t.ex. 
mat-, läs-, ritstunder med mera (Liberg, 2003). Först är det föräldrar och syskon som är 
samtalspartner till barnet. Samtalen kretsar oftast om saker som ligger barnet nära till hands 
och sker i familjen. I detta samtal sker en träning i att delta i en dialog, i början är dialogen 
kort och ämnet växlar snabbt. Med hjälp av vuxenstimulans får barnet förtydliga sina 
yttranden och därmed blir dialogerna efterhand längre. Barnet behöver språket för att 
förmedla sina behov till andra i omgivningen, att kommunicera innebär alltså ett behov av att 
förmedla ett budskap. Kanske är barnet törstigt och säger då; -mjölk. En återkoppling kan 
också ske då den vuxne frågar om barnet ville ha ett glas mjölk att dricka och barnet kanske 
nickar eller svarar ja (Arnqvist, 1993). Enligt Arnqvist behövs språket inte enbart för att 
förmedla budskap mellan människor utan också för att vi ska kunna förstå vår omgivning och 
kulturen som vi ingår i. Med den medföljande större rörelseyta som barnet ingår i t.ex. genom 
lek utmanas det språkligt. Möten med andra barn och vuxna är viktiga i ett samspel för att 
språkstimulansen ska gynnas. Med hjälp av språket kan vi upprätthålla en social kontakt med 
andra men också lösa uppkomna problem samt utveckla vårt eget tänkande (a.a.). Johansson 
& Svedner (2003) betonar vikten av en god miljöstimulans vilken sker genom barnets gradvis 
ökande självständighetsträning. Ladberg (2003) menar att även yngre barn använder språket 
när de är ensamma. Kanske sitter barnet i sandlådan och leker och övar sig i att säga meningar 
angående själva leken eller det som sker runtomkring. 

3.2.2 Kroppsspråk

Arnqvist (1993) berättar i sin bok om olika icke-språkliga uttryckssätt som kan förstärka och 
förtydliga kommunikationen mellan människor och han namnger gester, mimik och blick som 
viktiga faktorer. Kommunikation med andra ses ofta som verbalt dvs. genom tal (Maltén, 
1998). Men även kroppsspråket är en kanal att kommunicera genom. Det kan användas 
medvetet som ett stöd om man har ett dåligt tal, ibland kan det även ersätta talet t.ex. med 
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spädbarn. Oftast är kroppsspråket omedvetet, i samband med att vi talar så använder vi olika 
gester m.m. Enligt forskare är det endast 7 % av budskapet som överförs genom ord medan 38 
% är tonläge och klang. Vidare sägs att hela 55 % av budskapet utgörs av kroppsspråk. Med 
kroppsspråk i detta sammanhang avses minspel, ögonuttryck och gester. Kommunikation 
innebär att både ta emot och avge olika signaler. Ibland räcker inte orden till. Vid förmedling 
av olika känslor t.ex. kärlek och ilska är det vanligt att man använder hela kroppen (tonfall 
och ansiktsuttryck). Barn, och särskilt utländska barn, använder sig av mycket kroppsspråk 
när de inte har talet eller kan språket. Man kan se kroppsspråket som ett stödspråk för det 
verbala (Maltén, 1998). 

3.3 Språkteorier

Håkansson (1998) tar upp olika språkteorier som påverkar vårt synsätt när det gäller barns 
språkutveckling. De teorier Håkansson resonerar kring är Jean Piagets eller Lev Vygotskijs 
kognitiva teorier. Grunden i Piagets teori är att inlärningen av ett språk är ett resultat av någon 
form av aktivitet. Medan barnet växer går det igenom olika stadier från det första som är 
egocentriskt perspektiv till det sista som är ett socialt perspektiv där barnet sätter sig in i olika 
tankeprocesser. Piaget har strikta åldersindelningar för varje stadie barnet går igenom och 
menar att man måste klara det ena stadiet innan man går vidare till nästa.

Vygotskij delar flera av Piagets tankar om den kognitiva utvecklingen. Det som skiljer de två 
är att Vygotskij betonar det sociala samspelet som en förutsättning för språkutveckling. 
Kunskap är inget man kan ärva utan uppstår i samband med en aktiv handling i en social miljö 
(Hagtvet-Eriksen, 2004). Utifrån detta synsätt om barns lärande är det viktigt att uppmuntra 
barns lust att utforska språket genom att erbjuda lämpliga aktiviteter. Enligt Vygotskij är 
låtsasskrivning och rollekar viktiga i barns språkutveckling. Piaget såg barnets utforskande av 
sin omgivning som en viktig början på barnets utveckling. Vygotskij såg istället barn och 
vuxna som löser problem och utmaningar tillsammans som viktig förutsättning för språket. 
Genom att kombinera både Piaget och Vygotskij sätts både handling och dialog i centrum 
(Hagtvet-Eriksen, 2004).

Utifrån de språkteorier som Håkansson (1998) hänvisar till kan barn inte lära sig ord på egen 
hand utan det krävs samtal och stöd ifrån vuxna. Det är dialogen som lockar fram barnets 
språk. Genom samspelet får barnet veta den konkreta betydelsen för vad ordet står för, ordet 
lampa är ett föremål som lyser.  Den proximala utvecklingszonen som Vygotskij talar om är 
när barnet t ex. utmanas språkligt i dialog med en vuxen. Genom denna utmaning möter 
barnet en språknivå som är snäppet högre än den man befinner sig på, det är då det kan ske ett 
lärande (a.a.).

I detta arbete utgår vi ifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt där förutsättning för lärandet är 
att det sker i ett samspel med andra.

3.4 Språklig medvetenhet

Enligt Tornéus (2000) behövs det ett nära samspel och en varierad kommunikation med andra 
människor för att barns språk ska utvecklas. Redan innan barnet börjar prata har det deltagit 
aktivt i både samtal och dialoger. Tornéus menar att barn tidigt är kompetenta språkbrukare 
men de har ingen reflekterande hållning till sitt språk, de skiljer inte ordet från dess betydelse. 
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Barn lever i språket här och nu och det är viktigare för dem att kunna samtala än byta 
perspektiv till det som språklig medvetenhet innebär. Att vara språkligt medveten innebär att 
man kan ställa sig vid sidan om språket och reflektera över det. Hos barn brukar detta infinna 
sig runt fem- sex års ålder då man börjar smaka på ord som rimmar och varför de låter som de 
gör. Allt eftersom barnet utvecklas kognitivt ändras deras förmåga att reflektera kring sin 
omgivning och därmed runt språket. Man kan därför se små glimtar av språklig medvetenhet
hos små barn. Att barn har språklig medvetenhet är av stor betydelse när de ska lära sig läsa 
och skriva. Enligt undersökningar som gjorts får barnet då lättare för att lära sig läsa och 
skriva. Man kan stimulera barns språkliga medvetenhet genom arbete med rim och ramsor, 
klappa stavelser, olika språkövningar och språklekar. Även samtal och diskussioner kring 
olika ord kan vara ett sätt att göra barnen språkligt medvetna (Tornéus, 2000).  

3.5 Förskolans verksamhet

Detta stycke är tänkt att ge en introduktion i förskolans arbetssätt. Sedan följer en indelning 
utifrån olika situationer som uppstår i verksamheten. 

Enligt Calderon (2004) är dagens förskola både mångkulturell och flerspråkig. Förskolan har 
ett viktigt uppdrag att både ta tillvara barnens kulturella värde och att utveckla 
flerspråkigheten. I många fall blir förskolan den första kontakten med det svenska samhället 
för flera utländska barn och föräldrar. Att lyckas utveckla språklig kompetens hos barn med 
andra modersmål än svenska kräver att man arbetar aktivt med att stödja modersmålet samt 
stimulerar svenskinlärningen. Vardagens olika situationer utgör grunden för verksamheten i 
förskolan. En viktig del i barns vardag är leken. Om förskolan erbjuder glädje, humor, värme 
och bra relationer finns det en trygg plattform för barnen att stå på. Vårt språk har vi för att 
tala och tänka samt för att förstå och tolka vår omgivning. Barn lär sig språket genom samspel 
med andra i en kreativ, rolig och spännande miljö (a.a.). 

En förutsättning för att språket ska utvecklas är att barnet får använda det i många olika 
sammanhang (Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2006). Hur miljön på förskolan är utformad 
har stor betydelse för språkutveckling för alla barn oavsett modersmål. Det är viktigt att det 
finns en pedagogisk tanke och utformning bakom den. Pedagogerna måste se till att det finns 
olika material som barnen behöver för att få stimulans inför sin kommande lust att vilja läsa 
och skriva. Barnen kan följa med pedagogerna till biblioteket och låna hem böcker som 
placeras i en inbjudande läshörna. Olika dataprogram kan köpas in samt en skrivhörna kan 
ordnas med tillhörande material såsom block, papper, pennor, kuvert med mera. För att göra 
det lättare för barnen att hitta i hyllorna kan man använda sig av bilder med ord under på lådor 
och pärmar (a.a.). 

3.5.1 Att lyssna och prata

Det måste till ett rikt inflöde av själva språket, genom att läsa böcker, sagor, berättelser och 
samtala med varandra sker stimulans (Ladberg, 2003). Pedagogerna är idag inriktade på att 
försöka hålla en dialog med barnen och ser detta som viktig stimulans. Problemet är ofta att 
pedagogerna inte hinner med att hålla så många dialoger med barnen. Men det viktiga menar 
Ladberg är inte dialogen mellan vuxen och barn utan istället det som sedan sker mellan barn. 
De tar då vara på inflödet när de vuxna talar men utvecklar sedan språket i samspelet med 
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andra barn. Det skulle alltså innebära att det är viktigare att pedagogen berättar för 
barngruppen än att barnen själva berättar.

Den viktigaste ingrediensen i språktillägnandet är själva lyssnandet (Ladberg, 2003). Små 
barn lär på ett annat sätt än vuxna vilka tänker, jämför och drar slutsatser. Barn lär istället 
utantill och lägger på minnet för att sedan härma vad de lyssnat av. Det går lättare och 
snabbare att lära ett nytt språk om lusten och glädjen finns där. Från tre års ålder får barnet 
lättare att våga uttrycka sig för andra vuxna. Dessförinnan är inte språket tillräckligt 
självgående och barnet är beroende av en redan etablerad kontakt, dock har barnet lättare för 
att tala med andra barn runtomkring sig (a.a.).

Enligt Calderon (2004) börjar samtalen med ett barn redan på skötbordet och med barnets 
joller som svar. I ett språkutvecklande samtal utgår och anpassar de vuxna samtalen till 
barnets intresse och kunskaper. Kännetecknet är att man talar tillsammans och den vuxne är 
både lyhörd och jämbördig. Olika situationer ger olika möjligheter till att prata. Vid t.ex. 
sagoberättande kan pedagogerna använda material för att konkretisera och göra sagan mer 
tydlig. Att använda bilder i olika samtalssituationer är positivt i arbetet med flerspråkiga barn. 
Genom att dela upp barnen i smågrupper får barnen större möjligheter att samtala med 
varandra och pedagogerna kan lättare anpassa språket till varje barn. Ett bra tips är enligt 
Calderon att man pratar ofta och mycket om de nära och kära som finns i barnets omgivning. 
Detta fungerar stimulerande för barnen som ofta kommer igång med samtalet. Den största 
utmaningen när man arbetar med språket är att erbjuda barnen en stimulerande verksamhet 
som är lätt att förstå utan att den upplevs tillrättalagd. 

Enligt språkforskaren Veli Tuomela (2003) är det viktigt att barn får en varierad 
språkstimulering. Språkets utveckling handlar inte bara om att man förstår och kan prata i de 
pedagogiska aktiviteterna som anses vara språkstimulerande. Man måste se möjligheterna till 
språkutveckling under hela dagen i allt det vardagliga. Oftast ger vardagsprat bättre 
språkutveckling än en pedagogisk språkstund. Som pedagog gäller det att ändra sitt tankesätt 
och utgå ifrån vardagen på förskolan istället för de arrangerade språktillfällena. 

3.5.2 Lek

Flera forskare betonar leken som en avgörande betydelse för barnets språkutveckling. När 
barnet blir äldre skaffar de sig kompisar och i den medföljande leken med dem stimuleras 
barnet till att använda nya ord i de samtal som uppkommer (Johansson & Svedner, 2003). 
Ladberg (2003) lyfter fram vikten av rollek i förskolan. Då används språket aktivt mellan 
barnen både i lekförberedelse genom att t.ex. fördela roller men också i själva leken samt i 
diskussioner hur lekens handling skall framskrida. Det får inte ske alltför många avbrott utan 
istället bör man organisera verksamheten så att leken kan pågå utan störningar eftersom ju 
längre det leks desto mer variation i språkanvändningen. Ett tips är att organisera rummen 
med olika små aktivitetshörnor där barnen ostört kan leka i smågrupper (a.a.).

Enligt Calderon (2004) är leken ett viktigt redskap i förskolan och genom den utvecklas 
barnen både känslomässigt och socialt samt motoriskt och språkligt. Förutom ord så kan 
barnen använda sin kropp på olika sätt när de kommunicerar i leken. Barn använder sitt språk 
i leken på ett helt annat sätt än när vi vuxna kommunicerar. I leken utvecklar barnen dialogen 
tillsammans. I en barngrupp är alla barn olika långt när det gäller språket. De barn som 
kommit långt i sin språkutveckling blir förebilder och det är därför bra om det blir blandade 
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grupper. Om det finns fler barn som har samma modersmål är det viktigt att pedagogerna styr 
så att dessa barn ibland får leka med varandra så att de kan stödja varandras utveckling av 
modersmålet. Viktigt är att pedagogerna är lyhörda för vad barnen är intresserade av och ger 
dem material till att kunna leka det. De flesta traditionella språklekar som rim och ramsor är 
styrda för att berika språket på olika sätt. Pedagogerna kan använda flerspråkiga barns 
föräldrar genom att ta reda på vad man leker för ringlekar i hemlandet. Att plocka in lekar 
som barnen inte är vana vid kan stimulera språkanvändningen hos dem (Calderon, 2004).

3.5.3. Samlingar

Samlingar sker av tradition i förskolans verksamhet men Ladberg (2003) menar att man 
ibland glömmer att fråga sig vad syftet är med dessa. Forskning har visat på att styrda 
pedagogiska aktiviteter inte är så språkstimulerande som många pedagoger tror, detta för att 
barnen får alltför lite talutrymme. Har man samling med barnen i en stor grupp kan den mesta 
energin istället gå åt till att hålla reda på barngruppen. Särskilt dåligt blir det om man har en 
flerspråkig grupp och väljer att ha storsamling eftersom barnen kanske har en väldigt varierad 
språklig nivå. Därför är mindre grupper att föredra då alla får större talutrymme. Detta 
bekräftas även av undersökningar gjorda av Calderon (2004) samt av Hagtvet-Eriksen (2006). 

Ladberg (2003) nämner en förskola som valde att se på samling i stor grupp som en rolig 
aktivitet som stärker gruppkänslan. Samtalen sparades till småsamlingar där dialogen 
prioriterades och fick större utrymme. Hagtvet-Eriksen (2006) menar att samling i stor grupp 
är ett bra tillfälle för gemensamma upplevelser då man kan arbeta med sammanhållning och 
gruppidentitet och föreslår därför att man ska försöka välja aktiviteter som intresserar alla. 
Det är också en lämplig situation för att ge den samlade barngruppen information. Vanligtvis 
är det pedagogen som är ledare men barnen kan också försöka att ta denna roll. I samlingen 
sjunger man kanske eller läser en bok tillsammans. Enligt Calderon (2004) är det viktigt att 
barnen känner till och förstår orden när man arbetar med rim och ramsor. Barnet lär sig lättare 
språkets ljud, ord och satsmelodi. I det praktiska arbetet med språkstimulans gällande 
utländska barn är musik och sånger ett bra redskap då orden inte är så många och rytmen och 
musiken förstärker barnets minne. 

3.5.4 Berättande och läsning

Det har visat sig att sagoberättande eller högläsning ur böcker berikar barns ordförråd och har 
stor inverkan på språkutvecklingen (Calderon, 2004). Det är ett bra tillfälle som många 
förskolor använder för en stunds lugn och ro. Att berätta sagor blir för barnen naturligt och de 
kan själva bli goda berättare av både fantasisagor och berättelser från verkligheten och deras 
vardagsliv. Att läsa böcker är även ett sätt att introducera barnen för skriftspråket. För 
flerspråkiga barn är läsning ett sätt att möta en annan kultur än den man är van vid. Enligt 
Calderon bör berättande och läsning vara en naturlig och självklar del av den pedagogiska 
verksamheten. För barn som har annat modersmål än svenska är det bra att använda 
stödmaterial för att de ska kunna förstå och identifiera sig i sagan. Man kan t.ex. använda 
sagopåsar, bilder och konkret material som t.ex. figurer och dockor. Viktigt är att 
pedagogerna är tydliga i sitt berättande. Även Ladberg (2003) betonar vikten av konkret 
material och nämner även flanosagor som ett effektivt sätt att berätta sagor på och samtidigt få 
ett stöd till talet. Ett längre temaarbete med sagoanknytning är ett annat effektivt sätt att 
bearbeta språket på ett kreativt sätt. 
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Ibland kan det vara en fördel att dela in flerspråkiga barn i mindre grupper då man lättare kan 
anpassa sitt språk i förhållande till barnens språk (Calderon, 2004). Det finns en stor bredd på 
olika böcker och sagor och pedagogerna bör vara eftertänksamma vilka böcker man läser så 
det blir en bra variation. Vi har till vana att läsa böcker som hör ihop med vår svenska kultur 
och traditioner. Det är till barnens språkliga fördel om personalen försöker få föräldrar att låna 
hem böcker på sitt hemspråk. I hemmet får barnet då möjlighet att stärka både sitt modersmål 
och sin kulturella tillhörighet. 

Att jobba med upprepning och läsa samma bok flera gånger är viktigt. Genom upprepning 
befäster barnen berättelserna och därmed språket (Calderon, 2004). Språkutvecklingen 
utvecklas enormt med hjälp av arbete med sagor och böcker. Barnen får en förförståelse till 
det skrivna språket och dess innebörd. Enligt Ladberg (2003) kan man genom att använda en 
viss bok under längre tid inpränta samma historia på en mängd varierande sätt.

3.5.5 Måltiden

Enligt Tuomela (2003) är måltiderna ett bra tillfälle för språkutveckling. Genom att benämna 
allt som står på bordet och använda långa meningar så kan barnet få möjlighet att lära sig ord 
som är viktiga att kunna när man kommer till t.ex. skolan. Pedagogerna kan under måltiden 
starta ett samtal genom att ställa öppna frågor till barnen som inbjuder till en diskussion. 
Öppna frågor fungerar som lockande medan kontrollfrågor som oftast bara har ett svar inte 
inbjuder till något samtal. Enligt Hagtvet-Eriksen (2004) är måltiden den största 
vardagssituationen där det språkliga samspelet är avgörande. Bordssamtal har varit en 
betydande del i studier kring hur barn lär sig språk och vilka kulturella och sociala variationer 
som framträder. Vid olika matbord använder man olika sätt att berätta, regler för turtagning 
och användning av artighetsfraser. Ofast är föräldrar eller pedagoger ”ordföranden” vid bordet 
och den som fördelar ordet och ställer frågor. Måltiden ses som en daglig stimulering av ett 
brett register med språkliga färdigheter. ”Genom att samtala under måltiden blir barnen 
socialiserade till att använda språket och socialiserade med att de använder språket” (Hagtvet-
Eriksen, 2004:124). Även färdigheter som värdesätts högt utanför hemmet som t.ex. återge 
upplevelser och förmåga att ta initiativ till samtal är vanligt förekommande vid måltiderna 
(a.a.). 

3.5.6 Utvärdering och dokumentation 

För att kunna följa barnets språkutveckling behöver man göra olika dokumentationer och 
observationer av barnet under flera tillfällen (Calderon, 2004). Dokumentationen är även en 
bekräftelse på att personalen arbetar på rätt sätt och att man ger tillräckligt med stimulans som 
leder till utveckling. För att veta var barnets befinner sig i sin språkutveckling behöver 
personalen en klar bild. Pedagogen kan genom att observera vilka situationer barnet använder 
sina olika språk, få en klar bild på om man behöver förändra något i verksamheten. Genom att 
observera barnen kan man även bekräfta och synliggöra för dem själva via t.ex. fotografier 
och samtal vad de kan. I ett medvetet arbete kan pedagogerna upptäcka de barn som är sena i 
sin talutveckling. Orsaken kan bero på många saker men genom att bli medvetna om 
talproblem tidigt har man stora möjligheter till åtgärd.
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3.6 Flerspråkiga barn i förskolan

Ladberg (2003) talar om att hon fått uppfattningen att majoriteten av svenskar utgår ifrån att 
det är svårt att lära ytterligare språk. Man utgår ifrån att normen är att vara enspråkig i Sverige 
och att vi kan uppfatta andras växlande och blandande mellan olika språk som att de inte 
klarar att hålla isär olika språk. I en flerspråkig miljö blandar barn språk eftersom de har olika 
slags ordförråd i de språk som de behärskar. När vi kommunicerar tar hjärnan fram de ord 
som är lämpliga och använder sig av dessa. I möten med barn bör pedagogerna tänka på att 
hjärnan klarar av att behärska många språk samtidigt. Det är viktigt att ha förståelse för att 
barn som lever i en flerspråkig miljö har ett behov av att tala alla de språk som förekommer 
(a.a.). 

Enligt Calderon (2004) är flerspråkiga barn bärare av olika kulturer och därmed individer med 
olika upplevelser och värderingar. För att kunna stödja barnen i deras utveckling av en dubbel 
kulturell tillhörighet måste personalen vara medvetna om det egna förhållningssättet. Genom 
att personal, barn och föräldrar diskuterar kring värderingar och sina egna erfarenheter ökar 
förståelsen och samarbetet underlättas därmed. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) 
står det att förskolan ska bidra till att barnen får möjlighet att utveckla sitt modersmål och 
även att de ska få tillgång till modersmålsstöd. Vanligast i detta är att det kommer en lärare 
till förskolan en eller flera dagar i veckan. Endast var fjärde kommun erbjuder idag 
modersmålsstöd. Detta innebär att det oftast är personalen som får stödja barnet i deras 
utveckling av modersmål.

Barn som har ett väl utvecklat modersmål som de är trygga i lär sig ett nytt språk genom att 
lyssna, öva och pröva i lekfulla former (Calderon, 2004). Modersmålet är en viktig del för 
barnets självkänsla och identitet. För att kunna vara delaktig i en grupp behöver man kunna 
tala gruppens språk. Enligt Svensson (1998) blandar barnen i början de båda språken för att 
sedan börja skilja dem åt. De olika språken influerar varandra gällande både intonation, 
ordval, meningsbyggnad och uttal. Därefter kommer oftast en period då det ena språket blir 
dominerande för att slutligen nå en balans då barnet behärskar snabba skiften mellan de bägge 
språken. 

3.6.1 Möte med flerspråkiga barn

Vuxna är viktiga som både samtalspartner och förebilder för de tvåspråkiga barnen eftersom 
barnen är känsliga för olika uttryck av värderingar som de möter (Ladberg, 2003). Det är 
viktigt att känna trygghet för att våga uttrycka sig och det går alltid lättare med människor 
som man litar på och känner väl, vilket även bekräftas av Calderon (2004). Om den vuxne 
visar på en nyfikenhet inför vad barnet ska berätta får barnet egen stimulans i berättandet men 
även i sin egen nyfikenhet (Ladberg, 2003). Barnet lär sig att svara på den vuxnes frågor men 
också att själv ställa egna. För flerspråkiga barn som kommer i kontakt med det svenska 
språket endast i förskolan är det viktigt med personal som tar tillvara varje tillfälle till 
språkutveckling. Det är även en förutsättning att pedagogerna reflekterar över sitt arbetssätt 
samt stimulerar barnets kreativitet och tänkande (a.a.).

För att nå en god atmosfär krävs ett målmedvetet arbete med barngruppen. Förslagsvis kan 
pedagogerna uppmuntra barnen att hjälpa varandra även språkligt. I barngruppen kan de 
flerspråkiga barnen få berätta hur man uttrycker orden på sitt hemspråk. Strävan bör vara efter 
ett naturligt förhållningssätt då barnen vågar använda flera språk efter behov i verksamheten. 
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Detta sker först när barnen upplever trygghet. Negativ påverkan för en god atmosfär kan vara 
om barnen upplever stress eller osämja i gruppen. Ladberg nämner förutom en god atmosfär
också själva förskolans organisation som en viktig hörnsten. Det gäller att organisera själva 
verksamheten så att utrymmen, tiden och lekmaterialet ger barnet de bästa möjligheterna för 
en språklig användning. Även hur personalen delar in barnen i olika mindre grupper är 
väsentligt att tänka på. Varierade lekgrupper så barnen får möjlighet att leka med både 
svenska barn men också i egna språkgruppen. Gruppens storlek har en stor inverkan på hur 
snabbt språkutveckling kan ske. Det är viktigt att man har varierade aktiviteter då olika 
aktiviteter behöver olika språkförmågor. De barn som behöver träna mycket svenska har en 
stor fördel om de kan vistas i små grupper vid något tillfälle varje dag. ”Barn utvecklas när 
någon bryr sig om vad de kan” (Calderon, 2004:56). Grupperna ska vara ledda av en pedagog 
som kan anpassa språket utifrån gruppens behov. Det går att undvika att alla barnen ska 
trängas i hallen på förskolan när det är påklädning på gång för utelek. Om man delar gruppen 
och går ut i omgångar gynnas samspråket eftersom det blir ett lugnare tempo.

3.7 Sammanfattning av litteraturgenomgången

Läroplanen Lpfö98 är själva grunden för förskolans verksamhet och i denna beskrivs 
förutsättningarna för barns språkutveckling genom det livslånga lärandet. Pedagogerna är 
skyldiga att förhålla sig till dess innehåll och arbeta därefter. I läroplanen har leken en central 
roll och i leken utmanas barnen språkligt. I verksamheten provas olika uttrycksformer där 
barns utveckling och lärande kan bli en helhet.  I förskolan möts barn som har olika 
modersmål. Verksamheten ska bidra till att utveckla barns tvåspråkighet och kulturella 
tillhörighet. Den ska anpassas utifrån varje barns enskilda behov och förutsättningar. 

Språket utvecklas som mest under de sex första levnadsåren. Därför är det viktigt att förskolan 
erbjuder en varierad språkmiljö där barnen kan möta språket i olika situationer. Språk och 
identitet hör oupplösligt samman och gör att man kan fungera som en hel människa i 
samhället. För att kunna vara delaktig i en grupp krävs det att man kan tala gruppens språk. 
Därför är det viktigt hur pedagogerna bemöter och bekräftar barnet. I mötet med flerspråkiga 
barn är pedagogerna viktiga samtalspartners och förebilder. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv sker språkutvecklingen i samspel med både vuxna och andra barn. I förskolan 
kommer barnen i kontakt med många olika situationer där verksamheten kan erbjuda 
språkstimulering. Vardagssituationerna ger många tillfällen till samtal som ger mer
språkstimulering än de planerade pedagogiska aktiviteterna. 

För att kunna följa upp barnens språkutveckling och se att verksamheten erbjuder nödvändig 
språkstimulans behöver man göra observationer och dokumentation av barnen under flera 
tillfällen. Genom detta arbetssätt kan man få värdefull information om det är något man 
behöver förändra i verksamheten.  
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4. Metod

I vårt metodavsnitt kommer vi att presentera den forskningsansats som ligger till grund för 
detta arbete. 

4.1 Forskningsansats

Detta arbete bygger på en kvalitativ metod där man har möjlighet att få en djupare insyn i 
pedagogernas arbete med språkstimulering. Enligt Bryman (2004) är en kvalitativ metod 
lämplig då man försöker förstå hur andra människor tänker och vad som ligger till grund för 
deras handlingar. En kvalitativ metod innebär att man ser empirin utifrån deltagarnas 
uppfattning. Som undersökningsmetod har vi valt att intervjua pedagogerna för att få kunskap 
om hur de medvetet arbetar med språkstimulering samt hur de tänker kring sitt arbetssätt. 
Samtalet som sker under intervjuerna ger möjlighet till att förtydliga eller omformulera 
frågeställningen för respondenterna om de upplevs oklara. Vi valde att komplettera våra 
intervjuer med observationer för att se om pedagogens praktiska arbete överensstämmer med 
det som framkommit i intervjuerna. Observationerna gav även en ytterligare insikt om hur det 
pedagogiska arbetet utförs på de olika förskolorna. 

Vi har intervjuat pedagoger i respektive verksamhet och har tagit hänsyn till de etiska 
huvudområden som Bryman (2004) tar upp. Innan observationer och intervjuer har berörd 
pedagog informerats om arbetet samt lämnat sitt samtycke. Samtyckesprincipen innebär att 
deltagande personer lämnar samtycke och får information om rätten att avbryta deltagandet. 
Informationskravet innebär att deltagarna får information om undersökningens syfte och 
uppläggning vilket skett i denna undersökning (a.a.). 

Pedagoger och förskolor som deltagit har fått fiktiva namn i detta arbete för att undvika 
identifiering. Genom att ställa öppna frågor har vi strävat efter att vara sakliga i intervjuerna 
för att undvika falska förespeglingar. 

4.2 Urval

De förskolor som deltagit i undersökningen har vi kommit i kontakt med under 
lärarutbildningen. Det är två olika förskolor ifrån två kommuner i södra Sverige som deltagit. 

Vi har intervjuat två pedagoger på respektive förskola, totalt har fyra pedagoger deltagit i 
undersökningen. Urvalet av pedagoger gjordes utifrån att dessa skulle vara utbildade 
förskollärare med arbetslivserfarenhet. I arbetet lyfter vi fram eventuella skillnader och 
likheter som sker i det medvetna språkstimulerande arbetet i en förskola som har hög andel 
flerspråkiga barn jämfört med en förskola som har låg andel flerspråkiga barn.

De valda observationstillfällena har varit för verksamheten typiska vardagssituationer såsom 
måltider och samlingar där barn i åldern tre till sex år deltagit. Sammanlagt har vi gjort fyra 
matobservationer och fem samlingsobservationer.
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4.3 Genomförande

Vi började med att läsa in oss på vårt område, vissa förkunskaper och tankar fanns sedan 
tidigare. Intervjuerna är semi-strukuterade då dessa intervjuer enligt Bryman (2004) 
kännetecknas av att man utgår från en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuprocessen har varit 
flexibel eftersom intervjupersonerna har uppfattat frågorna olika och vi har därför gått vidare i 
intervjun med olika följdfrågor. I enlighet med Brymans krav på hur en intervjuguide bör vara 
utformad så har frågeställningarna varit formulerade så de gett möjligheter till olika 
infallsvinklar under intervjun. Eftersom det inte fanns tillgång till ljudupptagning under 
intervjuerna har vi antecknat respondenternas svar. Intervjuerna delades upp mellan 
författarna till detta arbete. Därefter intervjuade författarna enskilt en pedagog åt gången i 
separata rum. Var och en har enskilt transkriberat sina intervjuer efter att dessa varit 
genomförda. 

Under observationerna har författarna suttit avsides från barngruppen och fört anteckningar i 
en observationsmanual (se bilaga 2). Observationerna är uppdelade mellan författarna och har 
skett enskilt. Det har skett både måltidsobservationer och samlingsobservationer i båda 
förskolorna som deltagit i undersökningen.

Sammanställningen av arbetet har genomförts gemensamt i olika delmoment.

4.4 Metodkritik 

Enligt Bryman (2004) kritiseras kvalitativa studier för att de är för påverkbara av forskarens 
förhållningssätt och uppfattningar. Under intervjuerna har endast respondenternas åsikter 
legat till grund för resultatet. I observationerna har egna reflektioner och bedömningar gjorts 
av författarna till detta arbete. Till viss del är metoden osäker då man under intervjuerna lätt 
ställer följdfrågor till respondenterna som leder in dem på svaren vilket kan blir missvisande 
för resultatet. Dock upplever vi inte att detta arbete är missvisande utan resultatet stämmer 
överens med hur verksamheten ser ut i verkligheten. Att kvalitativa undersökningar är mer 
fria i sitt utformande ser vi både som positivt och negativt. Det positiva är att man som 
forskare kan bestämma själv hur man vill att hela undersökningen ska utformas. Det negativa 
är som nämnts tidigare att forskaren kan bli personlig och därmed påverka resultatet genom 
vägledande frågor. 

I observationerna har vi utgått ifrån Brymans (2004) generella principer kring hur 
fältundersökningar bör genomföras. Vi har kortfattat skrivit ner våra intressanta intryck som 
uppmärksammats. Det har även gjorts levande och tydliga anteckningar som varit enkla att 
förstå när observationerna summerats. Pedagogerna har varit väl medvetna om att de blivit 
observerade men trots detta upplevs resultatet sanningsenligt och tillförlitligt. 

Intervjusvaren visar att det är svårt att veta om respondenten glömmer nämna t.ex. visst 
språkstimulerande material eller om det istället kan bero på ett omedvetet arbetssätt där 
pedagogerna inte reflekterar över materialens betydelse för språkutvecklingen

Bryman (2004) nämner reliabilitet och validitet som viktiga kriterier för hur kvalitén på en 
undersökning blir. Denna undersökning anser vi har en relativt hög reliabilitet då 
observationerna vid att annat tillfälle tros ha gett ett snarlikt resultat eftersom en 
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observationsmanual har använts för att dokumentera aktiviteterna. Vid intervjutillfällena 
kunde en något högre reliabilitet ha uppnåtts om intervjufrågorna lämnats ut till 
respondenterna i förväg. Intervjuerna kunde även ha genomförts gemensamt av författarna då 
en kunde ha antecknat medan den andre var koncentrerad på att ställa frågor och följa upp 
svar. Dock upplever vi att tillförlitligheten i resultatet är tillfredsställande i förhållande till 
vårt syfte. 

Validiteten i denna undersökning anses vara hög eftersom t.ex. observationer har genomförts i 
naturligt förekommande situationer och miljöer på respektive förskola. Det har således inte 
varit konstlade eller påhittade situationer som legat till grund för undersökningen. 
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5. Resultat och Analys

I denna del redovisas det som framkommit i undersökningen genom både intervjuer och 
observationer. Som stöd till analysen av resultatet görs kopplingar till litteraturen. Avsnittet 
börjar med en beskrivning av de förskolor som ingår i undersökningen. För att avidentifiera 
förskolorna har dessa fått fiktiva namn. Resultatet från de två pedagoger som arbetar på 
samma förskola har vi lagt som ett gemensamt resultat för verksamheten. Citat från 
pedagogerna finns med i texten för att belysa resultatet. Analysen av resultatet ligger i 5.2 där 
även kopplingar görs till använd litteratur. Detta val görs för att läsaren i 5.1 först ska få en 
beskrivning och helhetsbild av resultatet. 

Beskrivning av förskolorna
Lejonet är en mångkulturell förskola där det finns barn med olika nationaliteter. Avdelningen 
har 26 barn inskrivna varav ca 75 % är flerspråkiga. På avdelningen finns fyra förskollärare, 
som arbetar med barn i åldern tre till sex år, varav två har deltagit i undersökningen. Dessa 
benämner vi i vårt arbete för respondenter Lejonet. 

Älgen är en förskola som nästan bara har enspråkiga barn. På avdelningen är det 20 barn 
inskrivna varav ca 5 % (ett barn) är flerspråkiga. På avdelningen finns fyra pedagoger, som 
arbetar med barn i åldern tre till sex år, varav två utbildade förskollärare har deltagit i 
undersökningen. Dessa benämner vi i vårt arbete för respondenter Älgen.

5.1 Hur arbetar pedagogerna med språkstimulering?

Respondenter Lejonet

I intervjuerna framkom det att pedagogerna ser lärandet som konstant under hela dagen, från 
och till i olika situationer. De använder medvetet mycket samtal och för dialoger med barnen. 
I dialogerna vill de att barnet ska vara ledaren och pedagogen den som deltar. Dialogen i 
samspel med andra är en grundsyn man arbetar efter när det gäller språkstimulering. 
Pedagogerna ser dialogen som det allra viktigaste redskapet då barnen blir sedda och lyssnade 
till. Enligt pedagogerna bygger deras arbetssätt på tidigare erfarenheter då man lärt sig vad 
som fungerar. Den ena pedagogen säger även att tidigare teoretiker som Vygotskij ligger till 
grund för synsättet vad det gäller språkutveckling.  Den andra pedagogen tar inspiration från 
Montessori material men även genom olika böcker och tidningar. 

Om barnen springer runt så istället för att förbjuda dem så frågar vi vad de gör. Oftast är det en 
lek och då accepteras detta men vi ger kanske förslag på att man ska vara på ett visst ställe… på 
så vis får vi en dialog med barnen. (citat pedagog)

Språkutvecklingen är stor i vardagliga situationer och de pedagogiskt styrda aktiviteterna för 
språkstimulering är mer ett komplement. Vardagssituationer som t.ex. måltiderna anses vara 
lika givande som planerad språkverkstad. Måltiderna ger tillfälle till att prata mycket och 
bidra till barnens språkutveckling då de lär sig nya ord. För barn med svagt utvecklad svenska 
är måltiden ett bra tillfälle till språkutveckling då dessa barn både kan lyssna på andra och få 
längre tid på sig att uttrycka sig. Språkutvecklingen anses vara beroende av stimulering men 
varierar för varje barn beroende på mognad och ålder. Eftersom barn lär i samspel med både 
vuxna och andra barn försöker man ge så mycket tid som möjligt till fri lek. Pedagogerna 
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försöker därför göra så få medvetna avbrott i leken som möjligt och då i samband med att man 
har någon pedagogisk styrda aktiviteter och sedan t.ex. äter frukt och går ut. Även när man är 
ute i skogen eller på gården och barnen leker själva så avbryter man inte alls förrän det är 
dags att gå hem/in. 

Språkutveckling sker under hela dagen, är allra mest synligt i arbetet i mindre grupper, 
småsamlingar och måltider. På gymnastiken använder vi begrepp, färger och lägesord. Det blir 
både matte och språkträning. (citat pedagog)

Pedagogerna arbetar mycket med sånger, namnkort, språkpåsar, rim och ramsor. Spel och 
pussel anses vara bra material som genom ett naturligt tillfälle stimulerar språket då man kan 
prata mycket och ställa frågor under tiden materialet används. Vidare arbetar de med en 
planerad språkverkstad en till två gånger per vecka där barnen tränar satser, använder ordkort 
- rimkort, bygger ord, har olika ordlekar och sammansatta ord. Observationer visade att man 
vid språkverkstad alltid inleder med samma ramsor och aktiviteter för att barnen genom 
upprepning ska befästa ord och uttryck. Pedagogerna använder namnkort ibland på samlingar 
då man går igenom vilka barn som är närvarande och vilka som är hemma. Detta med tanken 
om att barnen ska känna igen sina egna och sina kompisar namn. 

Vi vill att barnen ska få en förförståelse att många ord består av två olika ord… att de är 
sammansatta. Det är viktigt att göra dem medvetna om HUR språket låter. Vi tränar på ändelser 
där vi betonar framförallt svåra ord med r och s. (citat pedagog)

Alla barn ska i förskolan kunna känna att jag är viktig och betyder något. I arbetet med 
flerspråkiga barn är pedagogerna eniga om att kroppsspråk och gester har en betydelsefull del 
i kommunikationen. För flerspråkiga barn är det även betydelsefullt att man pratar mycket och 
hela tiden för att de ska få ett stort ordförråd. Pedagogerna säger att de ofta vid sagoberättande 
använder ett konkret material för att förtydliga så att alla barn kan förstå. Materialet som 
används kan vara flanosagor men även språkpåsar som innehåller småfigurer. Även barnen får 
låna materialet till att berätta egna sagor, ibland blir det påhittade och ibland sagor de tidigare 
hört berättas från pedagogerna. Observationerna visade att barnen är aktiva lyssnare, nyfikna 
och fullt koncentrerade när pedagogerna berättar sagor. Vid berättande försöker pedagogerna 
skapa en förväntning inför sagan genom att ändra röstläge, mimik och använda ett tydligt 
kroppsspråk. När barnen får möjlighet att själva berätta är det naturligt och de använder både 
olika gester och röstläge i berättelserna.

Vid våra observationer har det framkommit att pedagogerna försöker dela barnen i mindre 
grupper vid något tillfälle dagligen t.ex. vid samlingar, måltider, gymnastik och 
skogsutflykter. Vid intervjuerna framkom det att pedagogerna ser språkutvecklingen som 
mest givande i smågrupper då dialogerna blir bättre och alla barn kan bli hörda och sedda.
Smågrupper är mest givande för det enskilda barnets språkutveckling som leder till att barnet 
får möjlighet ett erövra och dela med sig av nya kunskaper.

I små grupper får alla barn möjlighet att utveckla sitt språk, i stora grupper är det oftast de mest 
talförda barnen som pratar. (citat pedagog)

 I observationerna visar det sig att de börjar måltiden vid lunch med en matramsa där ett barn 
får presentera dagens mat. Presentationen roteras från dag till dag och kan barnet inte namnet 
på det som serveras så hjälper pedagogen till. Vid de andra måltiderna är det pedagogen som 
berättar vad som serveras. När pedagogerna fick frågan om vad de har för syfte med 
matramsan så tycker de att det är ett bra sätt att lugna ner inför måltiden men samtidigt ett bra 
tillfälle att lära sig nya ord. Vid måltiderna blir det mycket prat om vardagssaker t.ex. glas, 
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tallrik.  Observationen visade att pedagogerna när de samtalar med barnen vid t.ex. måltiderna 
ställer öppna frågor till barnen vilket inbjuder till längre samtal och eventuella diskussioner 
som kan involvera flera barn. Gruppens storlek vid måltiderna visade sig ha inverkan på hur 
samtalen utformar sig. Ju färre barn desto intimare och lugnare samtal.

En av pedagogerna nämner att det i arbetslaget finns en pedagog som har kompetens i 
teckenstöd men det är för tillfället inget som man använder sig av när man kommunicerar med 
barnen.

För att dokumentera barnens språkutveckling använder man ett dokument som grundar sig på 
SLUS (Språk- och läsutvecklingsschema). I detta dokument finns olika trappor där varje 
trappa beskriver var barnet bör befinna sig när det börjar skolan. Inför utvecklingssamtalen 
sätter man sig och fyller i ett SLUS-schema för varje barn. De använder även IUP 
(individuella utvecklingsplaner) som ett stöd för dokumentation av barnens totala utveckling. 

En av pedagogerna tycker att stora barngrupper och tiden är det största hindret i arbetet med 
språkstimulering. Samtidigt kunde man ha utnyttjat personalen bättre och det hade varit en 
fördel om arbetslaget blivit mer sammansvetsat genom att man, när arbetslagen bildas eller 
ändras, diskuterar arbetssätt och värderingar. Den andra pedagogen tycker inte det finns några 
hinder utan det beror på vad man har för synsätt. 

Respondenter Älgen  

I intervjuerna framkom det att pedagogerna anser att språket genomsyrar allt och pågår hela 
tiden. Samling, måltidssituationer, när barnen målar m.m. blir tillfälle till dialog. Det är viktigt 
att ta vara på samtalsstunder. Pedagogerna tror att samtal som uppstår i vardagssituationer är 
mest språkutvecklande. De försöker se till så att alla barn får prata eftersom de anser att 
dialogen är viktig. De uppmuntrar också barnen till att tala i meningar. Säger barnet ett ord 
fel, säger de istället det rätt tillbaka.

Vi tänker på att benämna saker, tydlighet mot barnen och så är det viktigt att de får möjlighet att 
prata klart. (citat pedagog)

Pedagogerna är utbildade förskollärare och menar att utbildningen har gett kunskaper som 
ligger till grund för deras förhållningssätt till språket i förskolan. Föreläsningar, tidskrifter och 
olika artiklar är en hjälp för personalen att hålla sig uppdaterade och ger dem också nya idéer. 
Genom föreläsningar har de fått inspiration till att ta vara på språket i vardagen. Pedagogen 
nämner också att språket finns inskrivet i den arbetsplan som finns för deras förskola. 

Matobservationerna visade att de inte har någon tradition i att låta barnen turas om och 
presentera maten som serveras. Men de tycker att det vore något att sträva efter som ett bra 
tillfälle till språkutveckling. Måltidens främsta funktion är att barnen blir mätta. 
Observationerna visar att pedagogerna vid måltiderna ställer öppna frågor som leder till att 
barnen samtalar och diskuterar mycket. I måltiden försöker pedagogerna att få alla barn 
delaktiga i samtal.

Vid måltiderna tänker vi på placeringen av barnen. De språksvaga sitter mittemot och inte 
jämte… att man uppmärksammar de språksvaga hela tiden i olika situationer… (citat pedagog)
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Den fria leken är central och pedagogerna försöker styra så att barnen får möjlighet att leka 
färdigt sina pågående lekar innan det bryts för t.ex. samling. De anser att det sker mycket 
språkstimulering i leken.

Samlingen uppfattas främst som en rolig aktivitet som de har i storgrupp och sker inte varje 
dag. De delar gruppen efter ålder en gång per vecka och då blir det mer dialog när gruppen 
blir mindre. Delningen görs främst för att sexåringarna ska kunna delta i skolförberedande 
aktiviteter som t.ex. besök i förskoleklass. Utöver detta har sexåringarna också kortare 
temaarbeten. 

I observationerna framkom det att man i storsamlingen arbetar mycket med sånger, 
sagoberättande med sagopåsar, veckodockor och ibland även flanosagor. När pedagogerna 
berättar sagor så använder de alltid konkret material för att det ska bli lättare för barnen att 
hänga med i berättelsen. Observationerna visade att pedagogerna har en genomtänkt rutin då 
de oftast inleder med samma ”hälsningssång” och ”veckosång”. Det visade sig att pedagogen 
under samlingen ofta har ett barn som sitter bredvid sig och som får hjälpa till praktiskt med 
t.ex. veckodockorna. På så sätt känner sig barnet uppmärksammat och utvalt och blir stärkt i 
sin identitet. Observationerna visade att pedagogerna lyckades entusiasmera barnen och skapa 
ett intresse kring samlingens innehåll som t.ex. när de sjöng tillsammans. Det framkom även 
att de kunde skapa nyfikenhet och intresse inför det som barnen ville berätta i gruppen. För 
närvarande använder de inte så mycket rim och ramsor och säger själva att de skulle kunna 
använda det mer. Men tiden och energin räcker inte till att planera.

En av pedagogerna har utbildning inom teckenstöd och menar att detta är en hjälp för många 
barn genom att det tydliggör och konkretiserar det verbala språket. Hon menar att tecken 
hjälper fler barn än man tror.

Gällande dokumentation av barnens språkutveckling på förskolan så arbetar de utifrån 
uppdelningen av egna s.k. ”ansvarsbarn” som de särskilt observerar och dokumenterar kring. 
De börjar redan under höstterminen att skriva ned tankar kring ”sina” barns språkförmåga. 
Inför utvecklingssamtal pratar arbetslaget ihop sig om barnets allmänna och språkliga 
utveckling. Behöver barnet uppmärksammas extra kring språket så kan detta vara något som 
läggs in i den IUP som de skriver tillsammans med föräldrarna. Syftet med denna är att skriva 
ned hur de på ett positivt sätt kan hjälpa barnet genom att använda olika slags 
språkstimulering.

Pedagogerna upplever stora barngrupper och låg personaltäthet som hinder i arbetet. En 
pedagog säger att det går att organisera rutinerna i verksamheten så att stimmet mestadels 
undviks. Som exempel nämner pedagogen att de brukar låta några barn i taget gå ut i hallen 
för att klä på sig och gå ut.  De nämner även att pedagogens intresse och motivation är viktig i 
arbetet med språkstimulering. Pappersarbetet som är en del av verksamheten anser de tar för 
mycket tid. 

5.1.2 Hur påverkas språkstimuleringen av inomhusmiljön?

Respondenter Lejonet

I intervjuerna framkom det att pedagogerna anser sig ha en bra struktur på sin inomhusmiljö. 
Det finns gott om spel och böcker som används flitigt eftersom pedagogerna anser detta är 
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språkutvecklande. Leksaker, ritmaterial m.m. finns lättillgängligt på barnens höjd och utifrån 
kunskapsnivå vilket gynnar barnen utvecklingsmässigt både språkligt och socialt. Det finns 
inget särskilt språkmaterial för barn som har behov av extra stöd. Istället finns det en 
språkpedagog som arbetar som extra resurs, främst med flerspråkiga barn, med endast två 
barn åt gången. Enligt pedagogen får barnen som har behov av extra stöd tillsammans med 
språkpedagogen möjlighet till mer anpassade samtal. Språkpedagogen är inriktad på att tala 
mycket vardagsprat med barnen för att man anser de har mest användning för ett väl utvecklat 
vardagsspråk. De flerspråkiga barnen går ofta med språkpedagogen till biblioteket och lånar 
böcker på sitt hemspråk.

Inne på avdelningen har pedagogerna valt att sätta upp bilder, med ord under bilden, på 
backar och hyllor som barnen använder till sina leksaker. Detta för att barnen lätt ska kunna 
städa men även snabbt hitta vad de vill leka med. På stolar och i tambur finns det namnkort 
vid varje barns plats. Pedagogerna tycker att de skulle kunna ha använt sig av bilder på 
väggarna som hade skapat fler samtal mellan barnen men även mellan barn och pedagoger. 

I observationerna framkom det att man vid måltiderna har valt att sitta vid fyra bord som är 
fördelade i tre rum för att det ska bli en lugnare miljö som inbjuder till samtal. 

Respondenter Älgen

I intervjuerna framkom det att pedagogerna tycker att de har små lokaler vilket leder till att 
det blir stimmigt. För tillfället har man en stor barngrupp vilket gör att det blir extra rörigt. 
Man har mycket bilder och planscher t.ex. alfabet, siffror och världens flaggor vilket man 
upplever inbjuder till samtal. Spel och pussel finns tillgängligt. Man har namnlappar på flera 
ställen som tränar barnen att känna igen sitt namn.

I observationerna framgick det att man sitter vid två matbord som ligger i samma rum och ett 
matbord som ligger i ett enskilt rum. En av pedagogerna upplever enligt intervjun att det hade 
blivit bättre matmiljö om man hade haft ett bord i varsitt rum. Det upplevs stimmigt när man 
sitter för många i samma rum även om det är vid två bord. Barngruppen är enligt pedagogen 
för stor. 
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5.2 Vilka likheter/olikheter framkommer i språkstimuleringen hos en 
förskola med hög andel flerspråkiga barn och en förskola med låg andel 
flerspråkiga barn?

I denna del kommer vi att analysera resultatet från vår undersökning och göra kopplingar till 
litteraturen.

Tabell 1: Att lyssna och prata
(Litet x= förekommer sällan, stort X= förekommer regelbundet, tom ruta= förekommer 
ej)

Aktivitet Lejonet Älgen
Språkutveckling 
pågår hela tiden

X X

Pedagogen 
inbjuder till 
dialoger

X X

Uppmuntrar till 
fritt berättande

X X

Medveten 
användning av 
kroppsspråk

X x

Kompetens 
teckenstöd

x X

Språkpedagog X
Språkutvecklande 
material

X X

Båda förskolorna har en positiv och samstämmig inställning till att språkutveckling pågår hela 
tiden och försöker främja utvecklingen genom ett flertal dialoger. Det framkom på respondent 
Lejonet att pedagogerna uppmuntrar barnen till att föra dialogen där den vuxna endast är 
deltagare och uppmuntrare. Vi kan koppla detta synsätt till Håkanssons (1998) språkteori där 
ett nära samspel och en varierad kommunikation med fokus på dialoger är en förutsättning till 
att barns språk utvecklas. I arbetet med flerspråkiga barn nämner Ladberg (2003) vikten av att 
personalen tar tillvara på varje tillfälle till språkutveckling och arbetar mycket med dialoger 
eftersom några barn endast kommer i kontakt med det svenska språket i förskolan. Resultatet 
visar att pedagogerna på respondent Lejonet arbetar medvetet för att tillgodose alla barns olika 
behov av språkstimulering. Enligt Calderon (2004) påverkas barnets språkutveckling av hur 
vuxna bekräftar och samspelar med barnet. På respondent Lejonet nämnde pedagogerna att 
det fått inspiration av bl.a. Vygotskij som enligt Hagtvet-Eriksen (2004) betonar det sociala 
samspelets betydelse för lärandet. På respondent Älgen visade observationerna av 
pedagogerna på ett tydligt intresse inför det barnen ville uttrycka i samtal och 
berättandesituationer. Ladberg (2003) menar att det är bra om den vuxne visar på nyfikenhet 
inför det som barnet ska säga och att detta ger barnet egen stimulans i sitt berättande.

Forskaren Veli Tuomela (2005) menar att pedagogerna måste se möjligheter till 
språkutveckling under hela dagen. Pedagogerna kan genom ett medvetet förhållningssätt ta 
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vara på vardagstillfällena. Våra respondenter utnyttjade ett flertal olika vardagssituationer på 
ett medvetet språkstimulerande sätt vilket stämmer överens med både Tuomela och läroplanen 
Lpfö98 (Skolverket, 1998) där man tar upp vikten av att förskolan på olika sätt ska stimulera 
språkutveckling. Båda förskolorna uppmuntrar ofta barnen till att berätta fritt, både sagor och 
egna upplevelser. Vid t.ex. samlingar uppmuntras barnen till att berätta för sina kompisar om 
saker som berör dem själva t.ex. semesterminne, vilket också skedde under en observation på 
förskolan Älgen. Att använda omvårdnadssituationer till språkstimulering säger Liberg (2003) 
är en viktig del i det pedagogiska arbetet vilket vi har upplevt att båda förskolorna aktivt gör. 
Vi anser att båda förskolorna är väl medvetna om vilka förutsättningar som ligger till grund 
för språkutveckling och hur de på ett bra sätt kan arbeta stimulerande med fokus på samtal.

Vårt resultat visar att pedagogerna medvetet använder kroppsspråket när de arbetar med 
barnen. Det framkom en skillnad mellan förskolorna då pedagogerna på respondent Lejonet 
mer medvetet var övertydliga i sitt kroppsspråk för att förstärka all kommunikation och 
underlätta för de flerspråkiga barnen. På respondent Älgen använder pedagogerna främst 
kroppsspråk i samband med planerade aktiviteter t.ex. sagoberättande i samlingar. Enligt 
Maltén (1998) är kroppsspråket en viktig del i vår kommunikation och kan användas medvetet 
som ett stöd om man har dåligt tal. Vidare menar Maltén att särskilt flerspråkiga barn 
använder mycket och har hjälp av tydligt kroppsspråk när de kommunicerar med andra i sin 
omgivning. 

Det framkom på förskolorna att det fanns en pedagog på varje förskola som hade kompetens 
inom teckenstöd. På respondent Älgen använde pedagogen sig av teckenstöd som ett 
komplement till att stödja talet. Teckenstöd upplevs underlätta och förtydliga i själva 
kommunikationen för språksvaga barn. På respondent Lejonet användes inte, under studiens 
genomförande, teckenstöd när man kommunicerade med barnen. Vi kopplar detta till 
läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 1998) där man genom att erbjuda barnen olika 
kommunikationsformer kan stimulera det enskilda barnets språkutveckling. På detta vis 
skapar man en helhet i barns utveckling och lärande.

På respondent Lejonet hade man tillgång till en språkpedagog som vid flera tillfällen varje 
vecka arbetade främst med de flerspråkiga barnen. Vi kan koppla detta till läroplanen Lpfö98 
(Skolverket, 1998) då förskolan ska bidra till att flerspråkiga barn får möjlighet att utveckla 
både sitt modersmål och det svenska språket. Läroplanen säger även att verksamheten ska 
anpassas utifrån alla barns egna behov vilket vi anser att pedagogerna på respondent Lejonet 
försöker göra då de har prioriterat att använda en extra resurs till språkträning för flerspråkiga 
barn. Vi kopplar resultatet till Håkanssons (1998) teorier där barnet lär sig språket med hjälp 
av samtal och stöd från andra vuxna. Vygotskij menar att barn behöver utmanas språkligt i 
samspel med vuxna. Utmaningen bör vara på en språknivå som är ett snäpp högre än den nivå 
barnet befinner sig på.

På båda förskolorna framkom det en likhet i resultatet kring hur pedagogerna tänker om 
material som stimulerar barnens språkutveckling. Båda förskolorna ansåg att spel, pussel och 
böcker främjar språkstimulans. Respondenter Älgen hade flera olika planscher på väggarna 
vilka man upplevde som inbjudande till samtal. Detta resultat stämmer överens med hur 
Pramling-Samuelsson & Sheridan (2006) ser på miljöns utformning i förskolan. De lyfter 
fram betydelsen av en pedagogisk baktanke och vikten av att erbjuda olika språkstimulerande 
material som tilltalar varje barns behov.
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Tabell 2: Lek 
(Stort X =grundläggande i verksamheten)

Aktivitet Lejonet Älgen
Fri lek prioriteras X X

Förskolorna är samstämmiga när det gäller att se den fria leken som en förutsättning för 
barnens totala utveckling. Respondent Älgen har en tydlig inriktning på den fria leken i sin 
verksamhet. Båda förskolorna försöker undvika att avbryta barnen när de leker eftersom de 
anser att leken är central och att barn lär av samspel både med vuxna men framförallt med 
andra barn. Ladberg (2003) säger att verksamheten bör organiseras så att leken kan pågå utan 
avbrott eftersom detta stärker variationen i språkanvändningen. I olika rollekar mellan barn 
används språket aktivt i både lekförberedelse och i diskussioner hur lekens handling ska se ut. 
Vi kan även koppla detta arbetssätt till flera forskare som betonar leken som en avgörande 
betydelse i barns språkutveckling. Både Calderon (2004) och Johansson & Svedner (2003) tar 
upp leken som ett viktig redskap i förskolan. I leken stimuleras språket genom de samtal som 
uppstår i en naturlig del av leken och barnet stimuleras att använda nya ord. Calderon menar 
vidare att barnen utvecklar sitt språk på ett annat sätt i leken än när de kommunicerar med 
vuxna. Johansson & Svedner (2003) menar att det kontaktnät barnet ingår i naturligt utökas i 
takt med stigande ålder till att utgöras av barn och vuxna utanför den egna familjen. I 
framförallt leken växer detta kontaktnät fram och gynnar därmed språkstimuleringen. Vårt 
resultat visar att barnen som vistas i de undersökta förskolorna får god språkstimulering 
genom leken. 

Barn som har kommit långt i sin språkutveckling är bra förebilder för andra barn som behöver 
språkliga utmaningar. I läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 1998) betonas leken som en viktig del 
och den ska aktivt främja barnens lustfyllda lärande. Genom att båda förskolorna värnar om 
den fria leken och är medvetna om dess betydelse tolkar vi det som att barnen får goda 
möjligheter till språkstimulering av varandra. Genom leken menar Calderon att flerspråkiga 
barn lär sig ett nytt språk lättare genom att lyssna, pröva och öva sitt språk tillsammans med 
andra. Detta upplever vi överensstämmer med hur vi tolkar resultatet från respondent Lejonet. 
Calderon (2004) menar att man ska variera lekgrupperna genom indelning efter språknivån. 
Detta för att flerspråkiga barn ska få möjlighet att leka både med svenska barn och barn i egna 
språkgruppen. Vårt resultat visar att ingen av förskolorna gör den indelningen med avseende 
för den fria leken, de lekgrupper som bildas sker naturligt utifrån barnen själva oberoende av 
språklig kompetens. 

Tabell 3: Samlingar 
(Ett litet x=1g/v eller mindre, ett stort X= minst 2g/v, tom ruta=förekommer ej)

Aktivitet Lejonet Älgen
Storsamling x X
Samling i 
smågrupper

X x

Rim och ramsor X x
Språkverkstad X
Sånger x X
Ordbilder X x
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På respondent Älgen använde man ofta storsamling men då med tankarna om att det skulle 
vara en rolig aktivitet. Enligt Ladberg (2003) kan man just se på storsamlingar utifrån detta 
perspektiv eftersom språkutveckling främjas mer i smågrupper. Vidare säger Hagtvet-Eriksen 
(2006) att samling i storgruppen mer handlar om att främja gruppkänslan och sammanhållning 
vilket överensstämmer med resultatet från respondent Älgen. En dag i veckan delade 
pedagogerna på Älgen barnen i två mindre grupper och detta sågs positivt eftersom dialogerna 
då blev fler. På respondent Lejonet arbetade man regelbundet i smågrupper, flera gånger i 
veckan. Endast vid enstaka tillfälle hade man storsamling. Att använda sig av smågrupper 
anser Ladberg (2003) är speciellt viktigt om gruppen är flerspråkig eftersom dialogen kan bli 
mer aktiv och anpassad efter barnen språknivå. Calderon (2004) påpekar att det är en fördel i 
arbetet med flerspråkiga barn om de delas in i mindre grupper så samtalen blir mer anpassade. 
Vårt resultat visar att man på respondent Lejonet medvetet använde sig av små grupper just av 
detta skäl. Vi upptäckte att det var en stor skillnad på hur man arbetade och såg på samling i 
storgrupp respektive smågrupp i de olika förskolorna vad det gäller språkstimulerande 
aktivitet.

Resultatet visar att respondent Lejonet använder sig mycket av rim och ramsor som 
språkstimulerande aktivitet. På respondent Älgen använde man ibland rim och ramsor och 
resultatet visar att respondenterna skulle önska mer av detta. Enligt Tornéus (2000) är rim och 
ramsor ett bra sätt att stimulera barns språkliga medvetenhet. Calderon (2004) menar att 
språklekar såsom rim och ramsor är styrda för att berika språket på olika sätt. I arbetet med 
flerspråkiga barn är det viktigt att barnen förstår orden för att aktiviteten ska fylla någon 
funktion. Resultat för respondent Lejonet visar inte om barnen har en förståelse för de ord 
som används men respondenterna upplever att de fyller en viktig del i språkstimuleringen. 

Det framkom i vårt resultat att endast respondent Lejonet använde sig av språkverkstad, för 
samtliga barn, som en del i det språkstimulerande arbetet. Vi kan koppla detta till Tornéus 
(2000) som säger att man på olika sätt kan arbeta aktivt för att få barn språkligt medvetna. 
Genom att barnen blir språkligt medvetna tidigt får de lättare att lära sig läsa och skriva.  Vi 
tolkar det som att man på respondent Lejonet är väl insatta i vikten av att genom 
språkverkstad använda språklekar, ordkort, klappa stavelser m.m. som en del av en långsiktig 
plan i barnens språkutveckling. 

På respondent Älgen var sånger en vanligt förekommande aktivitet, man kombinerade sånger 
och rörelser för att göra barnen mer delaktiga. På respondent Lejonet användes sånger främst 
vid storsamling som var någon gång per vecka med hela förskolan närvarande. I samband 
med olika högtider användes sånger något mer som dagligt inslag i olika aktiviteter. Vi kan 
koppla detta till läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 1998) där sång och musik är delar av olika 
uttrycksformer som ska utgöra en del av förskolans arbetssätt då man strävar efter att främja 
barns utveckling och lärande. I arbete med flerspråkiga barn tar Calderon (2004) upp sång och 
musik som ett bra redskap, då orden är få, kan musik och sång förstärka barnets minne och 
bidra till språkutveckling. Barn har lättare att ta till sig språkets ljud, ord och satsmelodi 
genom sånger och musik.

Resultatet visar att båda förskolorna arbetar med ordbilder som en del i barnens 
språkutveckling. Detta kopplar vi ihop med läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 1998) där 
förskolan ska försöka väcka barnens intresse och nyfikenhet för den skriftspråkliga världen. 
Ordbilderna består på båda förskolorna främst av barnens egna namn då man vill att de ska 
kunna känna igen dessa och gärna kompisarnas när man slutar på förskolan.  På respondent 
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Lejonet använde man ordbilder på hyllor och lådor som barnens leksaker förvarades i för att 
barnen skulle kunna städa lätt men även hitta vad de vill leka med. Pramling-Samuelsson & 
Sheridan (2006) menar att just detta är en del i att göra barnen självständiga men även ett sätt 
att skapa intresse för skriftspråket. Vi tolkar det som att pedagogerna på Lejonet medvetet får 
in användandet av ordbilder på fler sätt vilket bidrar till en ökad ordförståelse jämfört med 
pedagogerna på Älgen. 

Tabell 4: Berättande och läsning 
(Litet x=1g/v eller mindre, stort X= minst 2g/v)

I resultatet framkom det att båda förskolorna använder sig av högläsning som arbetssätt med 
språket. Förskolorna använde dagligen högläsning ur böcker under sittvilan för en stunds lugn 
och ro. Calderon (2004) menar att böcker används i samband med att skapa lugn och ro men 
även att de berikar barns ordförråd och har en god inverkan på språkutveckling. Att medvetet 
använda böcker är även ett sätt att introducera barn för skriftspråket och bör vara en naturlig 
och självklar del i förskolans verksamhet. Calderon menar att upprepa samma bok flera 
gånger är viktigt då barnen befäster berättelserna och därmed språket. Resultatet visar att på 
respondent Lejonet hade respondenterna samma böcker medvetet tillgängliga under en längre 
tid. När man arbetar med flerspråkiga barn betonar Calderon att det är till barnens språkliga 
fördel om personalen får föräldrar till att låna hem böcker på sitt hemspråk. På respondent 
Lejonet lånade man böcker till flerspråkiga barn på deras hemspråk genom biblioteket. 
Föräldrarna kunde ta med sig böckerna direkt hem via förskolan. Ladberg (2003) menar att 
genom högläsning ur böcker och sagoberättande får barnen tillgång till ett rikt inflöde av 
språket vilket leder till att de blir språkligt stimulerade.

Sagopåsar användes flitigt av båda förskolorna för att konkretisera sagor och berättelser.  
Ibland använde förskolorna flanosagor men detta var mindre förekommande. Respondenterna 
upplevde att barnen blev fängslade och levde sig in i sagorna när man använde sig av konkret 
material i sitt berättande. På respondent Lejonet fick även barnen själva använda det konkreta
materialet när de skulle berätta sagor. Enligt Calderon (2004) är det positivt att använda 
konkret material i sitt berättande då berättelser blir tydligare och lättare för barnen att ta till 
sig. I arbetet med flerspråkiga barn tar Calderon upp konkret material som ett bra stödmaterial 
till talet för att dessa barn ska kunna förstå och identifiera sig i sagan. Det är viktigt att man är 
tydlig i sitt berättande vilket vi anser har framkommit ur vårt resultat att båda förskolorna är.  

Aktivitet Lejonet Älgen
Högläsning böcker X X
Sagopåsar X X

Flanosagor x x
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Tabell 5: Måltider 
(Litet x=förekommer delvis, stort X=förkommer/instämmer helt, tom ruta=förekommer 
ej)

Aktivitet Lejonet Älgen
Matramsa X X
Presentation av mat 
genom barnen

X

Ses som bra 
tillfälle till 
språkutveckling

X X

Pedagoger 
uppmuntrar till 
dialog

X X

Vårt resultat visar att båda förskolorna inleder lunchen med att läsa en gemensam matramsa. 
Det framkom att man endast på respondent Lejonet avslutade matramsan med att ett barn fick 
presentera maten som serverades. Vi kan koppla detta till Tuomela (2003) som säger att 
måltiderna är ett bra tillfälle att lära barnen få ord på olika maträtter. Liberg (2003) säger att 
man behöver språket för att kunna uttrycka sina behov t.ex. om man är törstig. En 
förutsättning till detta uttryck är att man känner till orden för det man vill ha. Under 
måltiderna ställde båda förskolorna öppna frågor till barnen för att inbjuda till samtal och 
diskussioner. Resultatet visar att alla barn på båda förskolorna under måltiderna deltar i någon 
form av samtal. Tuomela menar att just öppna frågor lockar till längre och därmed 
språkutvecklande samtal (2003). 

Båda förskolorna ser måltiderna som ett utmärkt tillfälle till språkutveckling då barnen blir 
både delaktiga och lär sig nya ord. På respondent Lejonet ansåg pedagogerna att just 
flerspråkiga barn får ett bra och naturligt tillfälle till språkstimulering då dessa barn både kan 
lyssna på hur andra uttrycker sig samt få längre tid på sig att själva prata. Enligt Hagtvet-
Eriksen (2004) är måltiderna den största vardagssituationen som inbjuder till olika samtal där 
det språkliga samspelet är avgörande. Vidare menar Hagtvet-Eriksen att måltiderna är en 
daglig stimulering som ger ett brett register med språkliga färdigheter där barnen blir 
socialiserade till att använda språket i kommunikation med andra. 

Tabell 6: Dokumentation 
(Stort X=förekommer regelbundet)

Aktivitet Lejonet Älgen
Språkdokumentation X X

På förskolan Lejonet gjorde man dokumentation av barnets språkutveckling på två olika sätt. 
Resultatet visade att dokumentation främst genomfördes inför utvecklingssamtal med 
föräldrarna. Vid utvecklingssamtalet användes dokumentation för att visa var barnet befinner 
sig t.ex. språkligt. På förskolan Älgen användes också dokumentation över barnets 
språkförmåga som underlag i utvecklingssamtalet med barnets föräldrar. Enligt Calderon 
(2004) är dokumentation en bekräftelse på att personalen arbetar på rätt sätt och ger tillräcklig 
stimulans som leder till utveckling. Vidare är dokumentationen viktig för att få en klar bild av 
var barnet befinner sig i språkutvecklingen och om det är något man behöver förändra. Med 
ett medvetet arbetssätt kan personalen upptäcka barn som är sena i sin talutveckling (a.a.).



30

6. Diskussion

I denna del redovisar vi den slutsats som vi kommit fram till genom denna undersökning. 
Avsnittet avslutas med att vi för en slutdiskussion kring vårt arbete. I slutdiskussionen för vi 
in våra egna tankar och resonerar kring resultatet i vår undersökning.

6.1 Slutsats

Vi tycker att denna undersökning på flera sätt har besvarat vårt syfte och våra frågeställningar. 
Det har framkommit att de deltagande förskolorna arbetar medvetet med olika 
språkstimulerande aktiviteter som gynnar barnens språkutveckling. Pedagogernas arbetssätt 
var varierande och de var samstämmiga till att ta vara på vardagssamtalen med barnen. Båda 
förskolorna värnade om den fria leken eftersom man ansåg att barnen lär genom att samspela 
med varandra. Pedagogerna ansåg även att samtalen mellan barnen utvecklades genom olika 
rollekar.

Dokumentation av barnets enskilda språkutveckling var något som förekom på båda 
förskolorna. Detta ser vi som en del av ett medvetet arbetssätt då man genom 
dokumentationen kan upptäcka vad man behöver förändra för att stimulera språkutvecklingen 
för det enskilda barnet. Båda förskolorna använde aktiviteter som t.ex. högläsning, berättande, 
sånger, rim och ramsor i sin vardag. I arbetet med flerspråkiga barn, på förskolan Lejonet, 
delades barnen ofta in i mindre grupper vilket är till fördel för språkutvecklingen hos dessa 
barn. Undersökningen visade även att pedagogerna är medvetna om miljöns betydelse men att 
de på förskolan Älgen har ett svårare utgångsläge på grund av små lokaler i kombination med 
stor barngrupp. Därmed framkom det av denna undersökning att man i större lokaler lättare 
kan organisera både material och lekyta på ett sätt som främjar språkutveckling för varje 
enskilt barn. 

De olikheter som visade sig i vår jämförelse var att den flerspråkiga förskolan använde ett 
tydligare kroppsspråk i sin kommunikation med alla barn. Detta med tankarna om att just 
underlätta förståelsen och samtidigt öka ordförrådet hos de flerspråkiga barnen. På förskolan 
Lejonet fanns en språkpedagog som arbetade med att stödja språkutvecklingen hos de 
flerspråkiga barnen. Övriga olikheter som framkommit i undersökningen upplever vi beror på 
bland annat intresse hos de enskilda pedagogerna t.ex. på förskolan Älgen sjöng man mycket. 
Att pedagogerna väljer att fokusera mer eller mindre på olika aktiviteter tror vi beror på att 
man har ett styrdokument som ger möjlighet till en större frihet att påverka innehållet i det 
egna arbetssättet. 

I introduktionen till detta arbete nämnde vi att språket är en grundläggande del i all 
kommunikation i dagens samhälle. Förskolan har därför en viktig del i att utveckla och lägga 
grunden för det enskilda barnets språkutveckling. Som pedagog anser vi det är viktigt att man 
möter och utmanar varje enskilt barn. För att kunna göra detta behöver man ett varierat 
arbetssätt. Vi inser dock att man inte kan få alla kunskaper med sig direkt utan erfarenhet av 
vad som fungerar bra och mindre bra är något som kommer med åren.  

Genom denna undersökning har vi fått praktiska idéer och konkreta tips på hur man kan 
arbeta med olika språkstimulerande aktiviteter. Vi har även fått en insyn i hur man på olika 
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sätt kan främja det enskilda barnets språkutveckling.  Det har varit intressant att få ta del av 
hur man arbetar med en flerspråkig barngrupp för att främja deras språkutveckling. Vi har 
insett att arbetssättet med de flerspråkiga barnen även går att använda sig av i alla barngrupper 
oavsett dess sammansättning. Exempelvis arbete i smågrupper, barn som själva presenterar 
maten och tydligt kroppsspråk främjar alla barns språkutveckling. Vi har vuxit i vår 
kommande yrkesroll eftersom detta arbete har gett oss möjligheten att reflektera kring vad 
som påverkar språkutvecklingen. Vi är mer förberedda nu än tidigare och kan se pedagogens 
roll som en förutsättning för ett medvetet arbete som främjar språkutvecklingen på bästa sätt. 

6.2 Slutdiskussion

När vi påbörjade denna undersökning visste vi inte hur resultatet skulle bli. Undersökningen 
visade på några olikheter men övervägande var arbetssätten likvärdiga på flera punkter. Detta 
anser vi kan bero på förskolans läroplan Lpfö98 vilken genomsyrade arbetet i 
verksamheterna. Läroplanen finns till just för att kvalitén ska vara likvärdig oavsett var 
förskolan ligger och vilka barn som vistas i den. 

Arnqvist (1993) hänvisar till forskning som menar att språket utvecklas som mest under 
förskoleåren. Vi anser därför att man i förskolan bör arbeta medvetet med att stimulera och 
utveckla varje barns språk. Det är även viktigt att man som pedagog reflekterar över sitt 
arbetssätt och hur man kan organisera miljön på bästa sätt. Genom att använda olika 
uttrycksformer som t.ex. rim och ramsor, berättande, högläsning och sånger menar vi att man 
på ett roligt och lekfullt sätt kan stimulera barnet på dess enskilda nivå. Undersökningen 
visade att respondenterna är medvetna om sitt förhållningssätt när de arbetar med språket. De 
försöker variera och planera innehållet i verksamheten genom att använda genomtänkta 
aktiviteter. På den flerspråkiga förskola Lejonet tyckte vi oss kunna se att man var ännu mer 
medveten om hur stor betydelse förskolans verksamhet har för språkutvecklingen. Detta 
eftersom man var närmast övertydlig när man kommunicerade med barnen med tanke på att 
just underlätta för de flerspråkiga barnen. Pedagogerna använde ett tydligt kroppsspråk där 
man pekade och benämnde saker samtidigt t.ex. vid måltider. 

En skillnad som undersökningen visade var att barnen på förskolan Lejonet själva fick 
presentera och benämna maten. Detta anser vi är positivt och skulle vara ett självklart 
arbetssätt på alla förskolor oavsett barngruppens sammansättning. Även i en enspråkig 
barngrupp behöver man vara tydlig då språknivåerna ser olika ut. Båda förskolorna såg 
vardagssituationer som det bästa tillfället till språkutveckling då dessa inbjuder till samtal. Vi 
anser att naturliga samtal gör barnen delaktiga vilket leder till t.ex. större ordförråd och bättre 
relationer mellan barn och vuxna men även mellan barnen själva. Resultatet visar att båda 
förskolorna ställde mycket öppna frågor till barnen, framförallt under måltiderna. Dessa 
frågor upplevde vi inbjöd till längre samtal och olika diskussioner. Vi tycker detta är positivt 
då det i hemmen kanske inte alltid finns tid för längre samtal och ibland kanske det blir många 
uppmaningar istället. Under måltidsobservationerna har vi märkt en skillnad då samtalen blir 
bättre om man inte sitter så många i ett och samma rum. Därför menar vi att man bör 
organisera så att man sitter uppdelade i flera enskilda rum under samtliga måltider för att 
stimulera språkutvecklingen. Dock är vi medvetna om att detta inte är genomförbart överallt 
beroende på hur lokalerna är utformade.

Resultat visar att man på båda förskolorna hade kompetens i teckenstöd men det var endast på 
förskolan Älgen som detta utnyttjades. Det är synd att man inte använder sig av kompetensen 
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på förskolan Lejonet då teckenstöd kan vara ett bra komplement, även för de flerspråkiga 
barnen, för att förtydliga talet så att alla kan förstå.

En skillnad som undersökningen visade var att man på förskolan Lejonet använde sig av en 
planerad aktivitet som de kallar språkverkstad. I språkverkstaden anpassades innehållet utifrån 
barnens kunskaper och vi anser att man därmed fick tillfälle att stimulera språkutvecklingen 
på ett mer genomtänkt sätt. För de flerspråkiga barnen hade man tillgång till en språkpedagog 
som var inriktad på att ge barnen ett rikt vardagsspråk. Detta anser vi är ett bra sätt att utifrån 
läroplanen arbeta med att ge flerspråkiga barn möjlighet till extra stöd i utvecklingen av det 
svenska språket. Calderon (2004) menar att förskolan ibland är den första och enda kontakten 
med det svenska språket. Vi anser att man på förskolan Lejonet på ett bra sätt möter barn som 
eventuellt bara får kontakt med det svenska språket vid dessa tillfällen. Svensson (1998) säger 
att de sociala kontakterna är viktiga då man ska motivera flerspråkiga barn till att lära sig ett 
nytt språk. Med detta i åtanke anser vi att förskolan är en viktig mötesplats där samspelet är 
avgörande för lärandet. Enligt läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 1998) ska förskolan erbjuda 
modersmålsstöd till de barn som behöver detta. Enligt Calderon (2004) är det endast var 
fjärde kommun som lever upp till detta. Enligt vår undersökning saknades modersmålsstöd på 
förskolan Lejonet. En möjlig förklaring menar vi skulle kunna vara de neddragningar som 
görs inom barnomsorgen vilket leder till bristande resurser i form av pengar men även 
bristande tillgång på flerspråkiga pedagoger. Det känns därför viktigt att pedagogerna 
försöker ordna tillfällen då barn som talar samma språk får möjlighet att leka och träffas på 
förskolan oavsett om man vistas på olika avdelningar.

Vi upplevde att samtliga respondenter vid undersökningstillfällena blev påminda om sin egen 
roll i barnens språkutveckling och hur de kan påverka verksamhetens utformning. Detta ser vi 
som positivt då vi kan uppleva att dagens snabba tempo gör att man inte hinner ställa sig 
utanför sitt eget arbete och reflektera över det så ofta som man önskar. Även dagens stora 
barngrupper som finns i förskolan kan ses som ett hinder i det pedagogiska arbetet. På 
förskolan Älgen arbetade man inte så ofta med delade grupper, trots att man var medveten om 
dess fördelar. Vi tror att detta kan vara en av anledningarna till att respondenterna på denna 
förskola såg stora barngrupper som ett hinder. Det är synd att de inte utnyttjade fler tillfällen 
till att dela upp barnen i mindre grupper. Detta tror vi beror på som respondenterna sa vid 
intervjutillfällena, pappersarbete, bristande planering och låg motivation. Ytterligare en 
anledning kan vara de små lokaler som pedagogerna nämner vilket innebär att det kan vara 
svårt att organisera funktionella rum vid samtida uppdelningar. På förskolan Lejonet upplevde 
vi att man hittat en lösning genom att dela upp barnen i mindre grupper dagligen. Små 
grupper anser vi är positivt då alla barn blir både sedda och hörda. Arbetet upplever vi blir 
lugnare när man har små grupper. Calderon (2004) tar upp fördelen med att dela in 
flerspråkiga barn i mindre grupper då man som vuxen lättare kan anpassa sitt språk i 
förhållande till barnens. Detta menar vi att man verkligen kan leva upp till på förskolan 
Lejonet. 

Undersökningen visade även att båda förskolorna hade en genomtänkt idé med 
inomhusmiljöns utformning. Vi upplevde dock en olikhet då förskolan Lejonet tänkte mer på 
varierat material som språkutvecklande och förskolan Älgen nämnde främst bilder och 
planscher, som var uppsatta på väggen, som språkutvecklande.  En viktig del i miljöns 
utformning är lokalerna som man vistas i och storleken på barngrupper. Små ytor i 
kombination med en stor barngrupp anser vi är en nackdel eftersom det blir svårare att 
organisera material så att språkstimulansen främjas. Exempelvis kan pedagogerna inte få plats 
med alla barns teckningar eller bilder på väggarna av bristande utrymmesskäl. Vi anser att 
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pedagogerna vid sina planeringstillfällen lägger mest tid på att diskutera kommande 
aktiviteter och arbetssätt i verksamheten. Mindre tid läggs på att diskutera hur man kan förnya 
eller förbättra miljön till fördel för språkstimulering. De ändringar som görs i miljöns 
utformning upplever vi är mer impulsiva då man märker att något inte fungerar vid t.ex. 
konflikter i leken väljer man att möblera om eller ta bort något material som gör att konflikter 
undviks. 

Vi undrar om pedagogerna på förskolan Lejonet tar tillvara på de flerspråkiga barnens 
kulturella och språkliga tillgångar. Vi tycker att man bör se flerspråkiga barns tillgångar och 
stärka deras identitet genom att de får dela med sig av sitt hemspråk men även sin kultur t.ex. 
traditioner, högtider, leker och sånger. Enligt Ladberg (2003) kan flerspråkiga barn känna sig 
stolta om de får dela med sig av sina kunskaper. En förutsättning är dock att barnen känner sig 
trygga och vågar uttrycka sig, där har personalen ett stort ansvar i att uppmuntra barnen. Detta 
arbetssätt tror vi att man skulle kunna utveckla på förskolan Lejonet. 

Vår undersökning visade att pedagogerna som deltagit från de olika förskolorna är väldigt 
samstämmiga i sitt förhållningssätt när det gäller arbetet med språkutveckling. Båda 
förskolorna ser dialoger och samtal som viktiga delar i verksamheten. Vi anser att språket är 
grundläggande för alla sociala kontaktnät som man möter eller vistas i. Vygotskij (Hagtvet-
Eriksen, 2004) framhåller att det sociala samspelet är avgörande för att utveckla språket. För 
att kunna delta i samhällslivet anser vi att man behöver en tidig stimulans och uppmuntran för 
att utveckla ett rikt språk. Vi tolkar det som att respondenterna ser betydelsen av samspel och 
varierad kommunikation som förutsättningar till språkutveckling vilket även Håkansson 
(1998) nämner. 

En likhet som visade sig hos båda förskolorna är att man värnar om den fria leken. 
Pedagogerna anser att leken ska få pågå utan störningar eftersom barnen lär genom att 
samspela med varandra i olika rollekar. Vi tycker det är ett positivt förhållningssätt då dagens 
samhälle allt mer är fyllt av olika aktiviteter som avlöser varandra. Vi menar att dagens barn 
behöver tillfällen där de bara får vara barn och kan leka längre stunder ostört utan oss vuxna 
som stressar på med aktiviteter eller blandar oss i. 

Båda förskolorna använder medvetet konkret material när de berättar sagor. Detta är något 
som vi själva upplever som väldigt positivt och intresseväckande hos barnen. Vid 
observationerna märkte vi att det skapades en förväntansfull stämning bland barnen. Här tror 
vi att pedagogens inlevelse och intonation har stor betydelse för vilken stämning som skapas. 
På förskolan Lejonet fick även barnen använda konkret material till att berätta sagor för 
kompisarna. Detta ser vi som positivt då vi upplever att det kan vara lättare att börja prata om 
man har konkret material då fokus flyttas från personen till materialet. Båda förskolorna 
arbetar mycket med högläsning vilket vi även ser som positivt då detta enligt Calderon (2004) 
berikar barns ordförråd och stimulerar språkutveckling. Vi upptäckte en skillnad mellan 
förskolorna i arbetet med sånger. På förskolan Älgen använde man sig regelbundet av sånger 
vid flera tillfällen varje vecka. På förskolan Lejonet användes sånger främst en gång i veckan 
då hela förskolan hade gemensam sångstund. Vi anser att användandet av sånger beror 
mycket på pedagogernas intresse. Enligt Calderon (2004) är sång och musik ett bra sätt i 
arbetet med flerspråkiga barn då orden är få kan musik och sång förstärka minnet och därmed 
bidra till språkutveckling. Vi menar att sånger bidrar till att barn kan lära in långa fraser 
utantill, detta beroende på att man upprepar sångerna. Även sånger där man kan använda 
rörelser anser vi har en positiv inverkan på språkutvecklingen då de förstärker ordets 
betydelse. 
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Båda förskolorna genomför dokumentation av var barnen befinner sig språkligt. Vi upplever 
att man lägger fokus på det enskilda barnet och det är oftast i samband med utvecklingssamtal 
som dessa dokumentationer genomförs. Detta upplever vi blir motsägelsefullt gentemot 
läroplanen Lpfö98 som säger att man enbart ska utvärdera verksamheten. Vi anser att man 
skulle kunna dokumentera hur man har arbetat för att stimulera barnen språkligt istället för att 
enbart se var de befinner sig. På så vis kan man flytta fokus från den enskilda individen till 
verksamheten och därmed utvärdera det egna arbetssättet. Vi är övertygade om att man som 
pedagog med jämna mellanrum behöver reflektera över hur arbetslaget arbetar för att på bästa 
sätt kunna anpassa sig till varje barns behov. 
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7. Förslag till fortsatt forskning

Detta arbete har främst varit inriktat på att undersöka pedagogernas praktiska arbetssätt med 
språkstimulering. En del av vår frågeställning handlade om hur pedagogerna såg på 
inomhusmiljön. Det hade varit intressant att genom en närstudie fördjupa sig i att enbart se på 
miljöns betydelse för språkinlärningen. Både inomhus- och utomhusmiljö vore intressant att 
titta närmare på. I vissa städer finns det minimala utegårdar i samband med förskolan. Man 
kan undra om det är något som påverkar negativt på språkutvecklingen. 

En annan intressant utgångspunkt hade varit att man istället för att utgå ifrån hela 
barngruppens språkutveckling fokuserat på hur pedagogen arbetar praktiskt med några 
utvalda språksvaga barn. I alla barngrupper finns det alltid något eller några barn som är 
språksvaga eller sena i sin talutveckling. Vilka metoder använder man för att främja dessa 
barns språkutveckling?

Man skulle även kunna fokusera på att undersöka en förskola med hög andel flerspråkiga barn 
och se hur man erbjuder både modersmålsstöd och stöd för att utveckla det svenska språket. 
Vi upplever att många förskolor inte lever upp till detta mål som är en del av läroplanen för 
förskolan.

I detta arbete har vi valt att titta på många olika aktiviteter som finns i förskolans vardag. Man 
skulle kunna fördjupa sig i att titta närmare på vilken påverkan en enskild aktivitet t.ex. 
högläsning har på språkutvecklingen. 
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Bilagor

Bilaga 1 Intervjuguide

 (genomför intervju av 2 pedagoger på resp. förskola)

På vilket sätt väljer du att arbeta med språkutveckling? Varför?

1. Vilka teorier/erfarenheter grundar du ditt arbete på?

2. I vilka situationer upplever du att språkutveckling pågår?

3.  Tror du att måltider och samling är språkutvecklande för alla i gruppen? Vem tror du 
det fungerar bäst för?

4. Vad grundar du dessa tankar på?

5. Hur upplever du att er miljö kan stimulera barnens språkutv?
Positivt/Negativt.

6. Finns det bra tillgång på material som stimulerar olika behov? T.ex. barn med olika 
språkliga förutsättningar.

7. Använder du något material i ditt språkarbete? Vilket syfte?

8. Har ni någon tanke med avbrott för pedagogiska aktiviteter? Blir barnens tid till 
lärande av varandra i fri lek bortglömd?

9. Hur ser du på måltiden som ett naturligt tillfälle till språkutv?

10. Har ni någon särskild tanke med måltiden?

11. Ges alla barn möjlighet att delta även om deras språk inte är fullt utvecklat, blyga? 
(T.ex. vid samling, måltider)

12. Kan du ge exempel på hur man kan arbeta med språkutveckling på fler sätt?

13. Finns det några hinder i arbetet med språkutveckling eller stimulering av språket?
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Bilaga 2 Observationsmanual

 (görs av 2 måltider, 2 samlingstillfälle, slumpmässigt utvalda, diskussion efteråt med berörd 
pedagog)

Tidpunkt Pedagogens agerande Barnens agerande


