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ABSTRACT 
Syftet med rapporten var att undersöka hur man arbetar med språkutveckling i 
förskoleklass. I undersökningen fanns också syftet att titta på hur pedagoger och barn 
kommunicerar med varandra under både samlingen och styrda aktiviteter. 
Undersökningen genomfördes i två förskoleklasser vid åtta tillfällen genom 
observationer.  Resultatet visar att man i förskoleklassen tar hjälp av olika modeller 
för att få med språkets delar. Det visade också att leken är ett viktigt verktyg för 
inlärning. I denna studie framkom även att barnen gärna kommunicerar med både 
pedagogerna och varandra, både genom tal och kroppsspråk.  
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1 INTRODUKTION 
För att kunna utvecklas språkligt behöver man som barn träna dagligen. Den 
träningen består av olika moment: rim, ramsor, imitation, sagor, högläsning etc. 
Ellneby (2007) skriver att förmågan att lära sig språk finns nedärvda i våra gener. 
För att utveckla det så behövs träning och en stimulerande miljö.  
   Forskning har visat att tidig språkstimulering hjälper barn med den framtida läs- 
och skrivinlärningen. Det visar sig också att barn med lekens hjälp kan träna sig i den 
språkliga utvecklingen.  
   I vår studie har vi tittat på hur man arbetar med språkutveckling och hur man 
kommunicerar med varandra i två förskoleklasser.  
   När det gäller läroplanerna har vi valt att ta både läroplanen för skolväsendet och 
förskolans läroplan. Barnen i förskoleklassen sitter med en fot i förskolan och en i 
skolan.  
 
Så här säger Lpfö98: 
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 
 
utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga 

att kommunicera med andra och att uttrycka tankar  

(Utbildningsdepartementet 1998 s. 9) 

 
utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga 

att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen 

(Utbildningsdepartementet 1998 s.9) 

 
Så här säger Lpo94: 
 
 Skolan skall sträva efter att varje elev: 

 
Genom rika möjligheter att samtal, läsa och skriva skall varje elev få 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed tilltro till sin 
språkliga förmåga (Utbildningsdepartementet 1994 s.5) 
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2 BAKGRUND 

2.1 Språklig medvetenhet 
När man pratar om språklig medvetenhet hos barn, avses det att barnet är medvetet 
om sitt språk och kan fundera på hur det formulerar sig och varför (Svensson, 2007). 
Enligt Ellneby (2007) handlar det om att kunna skilja mellan innehåll och form i 
språket. För barnet handlar det tillexempel om att kunna se och förstå att tåg och orm 
är korta ord även om de är långa i verkligheten. Ellneby (2007) skriver att det är 
viktigt att barnen får träning i att sätta ihop och ta isär ord och att två ord tillsammans 
kan bli ett regn-kappa och ägg-kopp. Det är också viktigt att barnen lär sig språkets 
böjningsformer, att det exempelvis heter gav och inte gedde. Ellneby skriver vidare 
att barn som är flerspråkiga ofta upptäcker språkets uppbyggnad tidigare än de barn 
som bara talar ett språk. Detta sker ofta eftersom barnet börjar jämföra de olika 
språken och hittar likheter och skillnader. En pojke vars mamma var från Tyskland 
och pappa från Sverige reflekterade över varför vi i svenskan har ett ord för farmor 
och ett för mormor medan det i tyskan heter Grossmutter för båda. Utvecklingen av 
den språkliga medvetenheten hos barn kan ses när barnet självt kommenterar vad det 
sagt och hur det har sagt det. Det framgår också tydligt när barnet beskriver hur 
någon pratar och när det reflekterar över andras språk och inte bara sitt eget 
(Hagtvet, 2006a). 
   Både Westerlund (2009) och Ellneby (2007) påpekar att det är viktigt att barnen får 
samtala med sin omgivning för att utveckla språket. Oavsett om de har ett eller flera 
språk, är kommunikationen mellan vuxna och barn viktig för språkets fortsatta 
utveckling, liksom för den språkliga medvetenheten. Arnqvist (1993) skriver att när 
barnet kommer upp i skolåldern utgör läsning och skrivning den viktigaste språkliga 
stimulansen för barnet. Han menar att läsning är ett sätt att kommunicera. Det är 
viktigt att låta barnet få frågan om vad texten betyder, om det kan läsa texten och vad 
innehållet har för mening. Han säger att det är viktigt att pedagogen gör barnen 
delaktiga i alla aktiviteter och att de får utrycka sina tankar för att de ska få öva den 
språkliga medvetenheten. Under läsningen använder människan sig av sina 
kunskaper och erfarenheter för att förstå vad texten handlar om, liksom dess 
innebörd. Författaren framhåller också att när barnet läser får det en reaktion på 
texten. Alla individer upplever texter olika (Arnqvist, 1993).   
   Många forskare påpekar att barnen måste ha en viss nivå av språklig medvetenhet 
för att kunna lära sig läsa och skriva. Den språkliga medvetenheten innehåller 
fonologisk, morfologisk, syntaktisk och pragmatisk medvetenhet (Hagtvet, 2004). 
Hagtvet (2006a) talar om den alfabetiska koden. Det är den kod som barnet knäcker i 
samband med läs- och skrivutvecklingen. Det handlar om att kunna vara medveten 
om hur många ljud som finns i ordet. Ligger barnet på en låg nivå när det gäller 
fonemmedvetandet när det lär sig läsa och skriva, är risken större att det går 
långsammare och blir mer mödosamt. Författaren anser också att barnet utvecklar 
språklig medvetenhet samtidigt som det lär sig läsa och skriva. Vidare skriver hon att 
det i en engelsk undersökning har framkommit att om man arbetar mycket med rim 
och ramsor i förskoleåldern, ger det ett positivt resultat i barnets framtida 
läsutveckling. Hon trycker också på att man lägger grunden för läsning redan i 
förskolan.  
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2.1.1 Språkets delar  
Fonem är det minsta betydelseskiljande enheten i språket. När barnet blir fonologisk 
medveten innebär det att barnet blivit medvetet om att det finns en ljudstruktur i 
språket. Morfem är den minsta betydelsebärande enheten i språket. Här blir barnet 
medvetet om ordböjning och ordbildning (Stroh-Wollin, 1998). Avledningsmorfem 
är också en del av språket, det innebär nya ändelser, en ny betydelse, ex. möjlig – 
omöjlig. Rotmorfem (ordstam) är den kortast möjligaste ordbäraren, ex. hund, det 
går inte att dela upp mer (Stroh-Wollin, 1998). Sedan kommer barnet till den 
syntaktiska medvetenheten, då blir det medvetet om hur en mening är uppbyggd. När 
barnet därefter kommer till den pragmatiska medvetenheten, har det nått insikt om 
hur man använder språket (Hagtvet, 2004).  

 
Man kan likna språket vid ett hus  
- en metafor, en bild, för varje människas unika språkliga kompetens, för de 

ramar, möjligheter och hinder som språklig förmåga ger alla oss människor. 
Språket är huset vi bor i (Bjar, 2006, s. 18) 

  

2.2 Barns språkutveckling 
Ellneby (2007) skriver att barnets språkutveckling inleds redan när fostret är cirka 
sex månader. Enligt undersökningar kan fostret skilja på manliga och kvinnliga 
röster och dessutom känna igen moderns röst. Det har även genomförts 
undersökningar som visar att fostret känner igen sitt eget modersmål. Ellneby (2007) 
understryker också att förmågan att lära sig ett språk finns nedärvt i våra gener och 
att det enda som behövs för att utveckla det är en positiv miljö och viss träning. 
Chomsky (1970) visar att människans språkkunskaper liknas vid ett mönster, 
mönster som är inlärda genom träning och ständiga upprepningar. 
   Det första stadiet av barnets språkutveckling sker mellan den vuxne och barnet. 
Genom att gestikulera, göra miner och tala med en mjuk röst visar den vuxne att 
denne vet vilket behov barnet uttrycker med sina ljud. Redan här vid de första 
leendena och ljuden startar lusten till att utveckla sitt språk. För att talet sedan ska 
börja utvecklas, behöver barnet ha god muskulatur i talorganen, god hörsel, god 
auditiv förmåga och en stimulerande miljö, vilket har påpekats ovan. Det finns olika 
faktorer som påverkar barnets språkutveckling på detta stadium, viljan från barnets 
sida att ta kontakt med sin omgivning, det gensvar barnet får från omgivningen och 
de minnen barnet har från fosterstadiet. Det är också viktigt att barnet känner nära 
kontakt med vuxna (Ellneby, 2007). I de andra stadierna fortsätter barnet att utveckla 
språket. När barnet sedan är i sexårsåldern utvecklar de ett mer kontrollerat och 
vuxet språk (Bruun, 1977).  
   Ellneby (2007) påpekar att barns språkutveckling är mest intensiv när barnet är 
mellan noll och sju år. Det är därför av stor vikt att barnet får det stöd och den hjälp 
det behöver för att utveckla ett väl fungerande språk. Sammanfattningsvis säger 
bland annat Svensson (1998) och Arnqvist (1993) att en allsidig, positiv och 
medveten språkstimulering under barnets uppväxttid är av stor vikt i barnets 
språkutveckling.  
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2.3 I verksamheten  

2.3.1 Att arbeta med språklig medvetenhet 
Att arbeta med språklig medvetenhet är enligt Westerlund (2009) ganska enkelt.  För 
att få in den språkliga medvetenheten i barngruppen kan pedagogen använda sig av 
tillexempel ett gosedjur, och låta gosedjuret göra grammatiska fel i sitt talade språk. 
Då barnen märker detta börjar de upptäcka strukturerna i språket (Westerlund, 2009).  
När barn kan rimma visar det att de kan uppfatta enskilda språkljud vilket är en 
viktig förutsättning för den kommande läs och skrivinlärningen (Westerlund 2009). 
När barn använder sig av rim och ramsor måste de lyssna koncentrerat och medvetet 
på språket. Vid lyssnandet börjar barnet skapa bilder inne i sitt huvud, vilket medför 
att fantasin samtidigt utvecklas (Ellneby 2007). Barn som är mellan tre och fem år är 
som mest mottagliga för språklekar, alltså lekar där de får upptäcka stavelser och 
rim. Rimmen och ramsorna lär sig oftast barn utantill. När de kommer upp i fem-
sexårsåldern börjar de flesta barn upptäcka fonemen, alltså språkljuden. Det är lättare 
att nå barnen med hjälp av språklekar eftersom leken är något som de flesta barn är 
intresserade av (Herrlin, 2009). Hagtvet (2006b) skriver att genom leken får barn 
känna att de lyckas och får chans att leva ut sina tankar och känslor. Men hon 
påpekar att språklekarna måste anpassas till den utvecklingsnivå som barnet ligger 
på. Annars tappar barnen motivationen och koncentrationen. Det är bra om barnet 
själv tar initiativet till ett moment. Det gäller för läraren att haka på för att barnet inte 
ska tappa motivationen (Hagtvet, 2004).   
   Barn imiterar gärna det som vuxna säger och gör och de lär sig genom det. Barnet 
använder imitationen i leken, där kan man höra barnet säga eller leka något som 
exempelvis föräldrarna sagt eller gjort (Hagtvet, 2004). Leken är bra att använda för 
att stimulera barnens språkliga medvetenhet. Svensson (1998) påpekar också att det 
blir roligare för barnen att arbeta med hjälp av leken. Taube (2007) skriver att när 
man leker med ord, bland annat när man rimmar, är det inte lika kravfyllt som 
läsning. Lek med ord ökar barnets fonologiska medvetenhet, vilken är viktigt vid läs- 
och skrivinlärning. För att arbeta med språklig medvetenhet kan pedagogen 
tillsammans med barnen laborera med rim, räkna hur många ljud som finns i ordet, 
byta ut fonem eller ta bort dem. Svensson (2007) skriver att när man rimmar behöver 
man inte använda riktiga ord, man kan lika gärna använda ord som barnen själva 
hittar på, det vill säga rena nonsensord. Den språkliga medvetenheten kan vara 
mindre utvecklat hos en del barn och de barnen har oftast svårare att förstå att man 
kan leka med nonsensord. Dessa barn riktar oftast in sig mer på betydelsen hos ordet, 
än på dess former. Hagtvet (2006a) och Liberg (2006) skriver att när barnen arbetar 
med rim och ramsor får de använda sig av flera sinnen, hörsel, syn och känsel. Det är 
många områden i hjärnan som arbetar samtidigt när man använder aktiviteter där 
språk, musik och rörelse samspelar, och det är bra för inlärningen.  
   Lev Vygotskij (1896-1934) framhåller att språket är kommunikativt och att man 
utvecklar sitt språk genom att kommunicera och att vara social. Vidare skriver han 
att genom att barnet kommunicerar med andra får det sociala och fysiska behoven 
tillgodosedda (I Svensson, 1998). Även Bruner skriver att kommunikationen är 
viktig för barns språkutveckling. Vidare säger han att barn som kommunicerar 
mycket har lättare att förstå hur orden ska användas. Han skriver även att barn i 
socialt samspel vill lära sig och kommunicera (I Svensson 1998). Johansson och 
Svedner (2003) anser att samtalet har betydelse för den språkliga utvecklingen 
eftersom individen utvecklar sitt språk genom kommunikation.   
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2.3.2 Bornholmsmodellen  
Bornholmsmodellen kommer från ett danskt vetenskapligt projekt som fått sitt namn 
av Bornholm. En av dem som var med och grundade detta projekt är forskaren 
Ingvar Lundberg. Målet med Bornholmsmodellen är att utveckla barnens fonologiska 
medvetenhet. Materialet som pedagogerna arbetar med är bland annat språklekar och 
mycket laborativt material. 
   Lundberg (2007) skriver att det finns fyra kategorier i god läsutveckling:  

• Språkliga medvetenheten,  
• Bokstavskunskap 
• Ett rikt ordförråd  
• Motivation 
 

Enligt Lundberg (2007) har barn som fått använda denna modell mycket goda 
förutsättningar för läsinlärningen och den alfabetiska koden knäcks snabbt.  
Svensson (2007) skriver att barnen genom leken får se språket utifrån, de får ett 
annat perspektiv. Hon anser också att språklekar kan användas en bra bit upp i 
åldrarna.  
   Språklekarna som Lundberg (2007) skriver om har han delat in i olika kategorier: 

• Lyssna, barnet ska lyssna efter ljud i orden, mening; här ska barnet upptäcka 
att en mening är uppbyggd av många ord.  

• Ljudets position; barnet får lära sig vad ordet börjar och slutar på.  
• Analys och syntes; barnet får ljuda och analysera ljuden i ordet.  
• Bokstäver; här får barnet lära sig att ljuden i ordet symboliseras av bokstäver 

och bokstavskombinationer. 
 

   Lundberg och Strid (2009) redovisar ett nytt försök med Bornholmsmodellen. De 
anser att det är viktigt att barnet får en bra grund för vidare arbete med språket. 
Lundberg skriver att han i den senaste versionen av Bornholmsmodellen har uteslutit 
stavelser och rim eftersom det har visat sig att dessa övningar inte gett barnet så 
mycket.  
   I Nacka kommun har man gjort en undersökning med sexåringar med hjälp av 
Bornholmsmodellen. Detta gjordes under höstterminen för att kunna se hur de ligger 
till i språkutvecklingen. Denna kartläggning innefattar fem olika moment: upptäcka 
rim, identifiera begynnelseljud, bedöma antal ljud, avgöra ordens längd och kunna 
skriva ner enkla ord. Utifrån dessa moment fick barnen poäng. De barn som fick 
lägst poäng hade inte kommit lika långt i sin utveckling medan de som hade fått höga 
poäng hade kommit ganska långt i utvecklingen. Resultat från undersökningen visar 
att det spelar roll hur mycket man använder sig av språklekar och övningar. De barn 
som får utveckla och lära sig språket genom lek, visar att de har kommit långt i sin 
språkliga utveckling, medan de barn som inte har haft möjlighet att öva sig genom 
lek inte heller har kommit lika långt (Lundberg och Strid, 2009). 

2.3.3 Trullemodellen 
Trullemodellen bygger på att man ska arbeta med den språkliga medvetenheten med 
trollet Trulle. Man använder sig av en språkstege med fem stegpinnar där man 
arbetar sig uppåt. Rim, ord, meningar, stavelser och ljud är kategorier som barnen får 
arbeta med.  
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2.3.4 Samlingen 
Simeonsdotter Svensson skriver i sin avhandling från 2009 att samlingen är en plats 
där barn och vuxna möts för gemensam aktivitet. Ofta sker det en till två gånger om 
dagen och syftet är ofta att tillsammans med andra lära sig saker. Innehållet i 
samlingen skiljer sig åt från gång till gång. Samlingen har betydelse socialt och 
emotionellt för dem som deltar i den och den ses som ett tillfälle att dela erfarenheter 
och lära sig saker av varandra och av läraren. Relationer är viktiga, inte minst för att 
alla i gruppen ska känna sig trygga. Om samlingen och gruppen är en tillgång eller 
ett hinder för varje enskilt barn, beror på om barnet har lärt sig de sociala koder som 
råder i gruppen. Simeonsdotter Svensson (2009) skriver att samlingen nästan alltid 
har setts som en skolförberedande aktivitet där läraren bestämmer vem som får prata, 
barnen får lära sig räcka upp handen och vara tysta när andra pratar. Läraren har ofta 
bestämda uppgifter som ska utföras osv. Författaren anser att lärarens roll är mycket 
viktig eftersom den påverkar samspelet vid samlingen. Det gäller som lärare att finna 
aktiviteter som är meningsfulla för barnen och som väcker deras intresse. Det gäller 
också att använda sig av mycket öppna frågor där barnen får utveckla sitt tänkande. 
Det är lärarens uppgift att hålla ordningen under samlingen - läraren har makten, det 
vill säga makten att visa och styrka de sociala koderna som är viktiga för barnen.  

2.4 Tal och skrift i förskoleklassen 
Både Westerlund (2009) och Ellneby (2007) säger att högläsning är en viktig faktor i 
barns språkutveckling, inte minst för den kommande läs och skrivinlärningen. 
Ellneby (2007) skriver att barns ordförråd och därmed deras förmåga att 
kommunicera med omgivningen ökar vid läsning. Men för att läsningen ska ge något 
måste boken vara anpassad till den språknivå barnet befinner sig på. Det är också 
viktigt att barnets egna erfarenheter i viss mån kan kopplas till det som läses. De ska 
också genom språket lära sig att reflektera och att utvecklas kunskapsmässigt.       
   Myrberg (2004) skriver i en artikel om barn och ungdomars försämrade 
skrivförmåga. Något som författaren betonar är ordförrådets betydelse. Han anser att 
ordförrådsutveckling borde finnas med från tidiga åren på förskolan ändå upp till 
gymnasiet. Myrberg (2004) skriver vidare att även högläsning är av stor vikt för den 
kommande läs- och skrivutvecklingen. Genom att barn får lyssna till böcker ökar de 
sitt ordförråd, de lär sig att göra kopplingar till egna erfarenheter. Hagtvet (2006a) 
skriver att det är många som anser att barn ska lära sig skriva i skolan, inte i 
förskolan. Hon menar att förskolan ska präglas av lek och inte likna skolan i alltför 
hög grad.    
   Författaren har skrivit om fyra olika nyckelområden som ska hjälpa barnet till en 
bra språkutveckling:  

• aktiviteter som utvecklar språkfärdighet 
• utvecklandet av ett distanserat språk 
• aktiviteter som gör att barnet får mer kunskap om språket  
• aktiviteter där barnet får öva sig i läsning och skrivning  

 
   Hagtvet (2006b) skriver att man inte bör ha skrivning och läsning som 
undervisning, utan istället ha lek där den vuxne kommer in och hjälper till med 
språket hos barnet. Hon talar också om att pedagogen inte ska gå in och rätta när 
barnen lär sig läsa och skriva. Författaren skriver att av egen kunnighet blir barnen 
nyfikna och vill lära sig mer när de leker sig in i skriftspråkutvecklingen. 
   Enligt Liberg (2006) läggs grunden för den kommande läs- och skriv inlärningen i 
förskolan. Det är här som intresset väcks hos barnen. Hon anser även att barnens 
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grundläggande språkförståelse grundas här. När barnen sedan kommer upp i 
förskoleklassen börjar kodknäckarfasen och Liberg (2006) betonar vikten av att 
upprätthålla ett läs- och skrivintresse vid denna tidpunkt i utvecklingen. Här börjar 
barnen sätta ihop bokstäver till ord och vissa barn börjar läsa. Liberg (2006) anser att 
vi i den svenska skolan är duktiga på dessa saker. Hon anser dock att skrivandet ofta 
glöms och tror att denna del är viktig för utvecklandet av läsningen och är något som 
vi måste arbeta mer med. Lundberg (2007) anser att skriften är ett språk för ögat 
medan talet är ett språk för örat.   

2.5 Stimuleringen i klassen  
Under barnets första år måste hörsel och syn stimuleras annars kan dessa sinnen bli 
beständigt nedsatta och barnet kan få svårigheter med sitt språk. Det är viktigt att 
man tidigt kan se om barnet har språkproblem så att pedagogerna snabbt kan sätta in 
åtgärder. Hagtvet (2004) anser att man i förskolan borde arbeta mer förebyggande för 
att fånga upp de barn som inte hänger med från början. Även Ellneby (2007) talar om 
att det är viktigt att inte vänta och se om språkproblemen löser sig av sig själva, utan 
att sätta in hjälp på ett tidigt stadium. Eftersom språkutvecklingen är ganska 
komplicerad och skiljer sig från barn till barn, är det av största vikt att se till varje 
enskild barns behov, anser hon. Ellneby (2007) skriver vidare om att barnet under 
denna period befinner sig i en viktig utvecklingsfas i språket och att det därför är av 
största vikt att fånga upp de barn tidigt som hamnar utanför. Hjörne och Säljö (2008) 
visar att det oftast är de barn som har svårigheter som man uppmärksammar, sällan 
de som är begåvade. Författarna menar att man idag utgår från att möta alla barn 
utifrån deras behov. Det är olika människor som träffas på skolan därför är det svårt 
att hitta en bra metod eller modell som passar alla elever. Istället ska man bearbeta 
svårigheterna och stötta eleverna och hjälpa dem att utvecklas. 
 

Det är viktigt att den vuxne är medveten om sitt eget språkbruk 
( Hagtvet, 2006a s. 38) 

 
  I sin avhandling skriver Svensson (1993) att hon har tittat på Eneskärs (1981) 
forskning om språkutvecklingen. Enligt den undersökningen har det stor betydelse 
att den språkliga stimulansen sätts in så tidigt som möjligt. Den undersökning som 
Svensson har gjort själv handlar om tidig språkutveckling. Hon använde sig av ett 
stimulansprogram, ett program som hon utarbetat för att föräldrarna ska få förståelse 
för vikten av att börja tidigt med språkstimulering. Hon riktade in sig på barn som 
var mellan två och sex år gamla. Familjen fick några besök av författaren då hon 
informerade föräldrarna och förklarade vikten av tidig språkstimulering. Hon lade 
extra stor vikt vid de föräldrar som inte alls arbetade med språkstimulering i hemmet. 
Med hjälp av undersökningen kom Svensson (1993) fram till att barn som får arbeta 
med den språkliga medvetenheten hemma har bättre förutsättningar för en gynnsam 
språkutveckling än de som inte får det. Hon skriver också att det sociala samspelet 
har inverkan på språkutvecklingen. Hon skriver att det går att påverka föräldrarna så 
det skapas en förståelse för hur viktigt det är att barnet får en tidig språkstimulering. 
Svensson (1993) talar också om att det är viktigt att man använder språklekar i 
vardagen. Myrberg (2004) skriver också om föräldrarnas betydelse för barns 
språkliga utveckling och deras förmåga att ta sig in i skriftspråksvärlden. Han anser 
att de språkvanor som finns i hemmet påverkar barnens språk och deras utveckling. 
Vidare skriver han att föräldrar och syskon är viktiga förebilder när det handlar om 
att väcka intresse för läsning och skrivning. 
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogerna arbetar med 
språkutveckling i förskoleklassen. Studien söker även svar på hur barn och 
pedagoger kommunicerar och samspelar med varandra. Följande frågeställningar har 
arbetats fram.  
 

• Hur arbetar pedagogerna med språkutveckling? 
• Hur kommunicerar barn och pedagoger vid dessa tillfällen? 
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4 METOD 

4.1 Undersökningsmetod 
Denna studie bygger på icke-deltagande observationer och kompletterande samtal 
med pedagogerna i förskoleklasserna där observationerna ägde rum.  
Observationerna har skett med videokamera och var strukturerade. Valet av metod 
beror på att vi ville undersöka hur pedagogerna arbetar med språkutveckling och 
språkstimulering och hur barn och vuxna samspelar och talar med varandra främst 
vid gemensamma aktiviteter där pedagogen leder. Detta görs bäst genom att titta på 
verksamheten och sedan analysera den. Därför föll valet av metod på observation 
vilket Patel och Davidsson (2003) skriver är en bra metod när syftet är att fånga 
beteende och muntlig kommunikation. Enligt Carlström och Carlström Hagman 
(2006) kan det vara svårt att analysera en verksamhet och vad som händer i den om 
observatören inte i förväg har bestämt vad det är som ska undersökas. Om man 
däremot bestämmer i förväg vad som ska undersökas kan det vara enklare att se vilka 
sekvenser som ska fokuseras på och observationen blir då strukturerad. Vidare 
skriver de att vid strukturerade observationer bestäms det i förväg vad som ska 
observeras, hur det ska observeras och när detta ska ske. Patel och Davidsson (2003) 
påpekar också att det krävs en del noggrannhet när man ska observera. Det är viktigt 
att i förväg bestämma vad och när observationen ska ske eftersom studien har ett 
syfte. Det måste vara klart och tydligt så att situationen som observatören är ute efter 
kan fångas. Eftersom intresset främst var språkutveckling och språkstimulering 
måste man observera de stunder när barn och även vuxna använder sitt språk. Detta 
skedde bland annat i samlingen men även under andra aktiviteter. Carlström och 
Carlström Hagman (2006) skriver att observationer kan ske i grupp eller enskilt 
beroende på var intresset ligger hos observatören. De skriver vidare att platsen för 
observationen är av betydelse och är något som måste bestämmas i förväg. Vår 
observation skedde som tidigare nämnts i förskoleklassens lokaler och det som har 
observerats har främst varit styrda aktiviteter i grupp där enskilda individer har varit 
verksamma. Patel och Davidsson (2003) anser att observatören bör vänta lite med att 
observera eftersom eleverna kan vara ovana vid den nya situationen och börja ändra 
sitt beteende. Efter ett tag känner de sig trygga med situationen och då kan man 
påbörja observationen.  

4.2 Undersökningsgrupp  
Undersökningsgruppen består av två förskoleklasser. Den ena förskoleklassen består 
av elva barn som är sex år gamla, två pedagoger och en student från gymnasiet. Det 
är jämn fördelning mellan flickor och pojkar – fem flickor och sex pojkar. Den andra 
förskoleklassen består av 22 elever. Alla är sex år gamla, det finns 14 pojkar och åtta 
flickor. Det finns två pedagoger och en student från högskolan.  

4.3 Genomförande 
Först kontaktades två förskoleklasser för att fråga om observationerna fick göras hos 
dem. Båda skolorna var mycket positiva till studien. Pedagogerna informerades om 
undersökningens syfte och om de etiska aspekterna. I samband med det första mötet 
med pedagogerna lämnades lappar ut som de skulle skicka med barnen hem för att få 
föräldrars påskrift att deras barn fick vara med och bli filmade. Om de inte ville att 
deras barn skulle vara med under dokumentationen fick de kryssa i en ruta (se bilaga 
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1). På lappen upplystes föräldrarna om vad som skulle ske, att endast vi skulle 
analysera materialet och att det sedan skulle förstöras. Det var endast två barn från 
båda klasserna som inte fick delta. I en av förskoleklasserna där de tillsammans med 
årskurs ett har bokstavsgenomgång, det har även skickats ut ett meddelande till 
ettornas föräldrar om att deras barn eventuellt kan komma med på filmen. Först 
skedde en provfilmning för att eleverna skulle känna sig trygga och eleverna blev 
informerade om syftet med dokumentationen. Vid åtta tillfällen observerades 
förskoleklasserna och materialet uppkom i sex timmar och 35 minuter. Varje tillfälle 
varade mellan 35-50 minuter.  

4.4 Databearbetning 
Studiens syfte var att titta på språkutveckling vid samlingen och under aktiviteter där 
pedagogen styrde, därför observerades förskoleklasserna vid dessa tillfällen. Efter 
genomförda observationer transkriberades filmen. De olika sekvenserna som 
transkriberats kategoriserades in under kategorier utifrån bakgrundskapitlet. 
Analysen byttes namnen ut och det som skulle kunna avslöja vilken skola som hade 
varit med plockades bort.  

4.5 Felkällor 
Det kan finnas vissa reliabilitetsproblem med en undersökning som denna. Vi kan 
ana att pedagogerna styr verksamheten utefter vad de ville att observatörerna ska få 
se. Men detta är något som man med säkerhet inte kan säga. Reliabiliteten är ändå 
ganska hög i det avseendet att genom användning av videokamera kan man se allt 
som händer. Genom att använda sig av denna metod kan man spola tillbaka och titta 
på vad det är som har hänt och hur alla som medverkar agerar. Genom användning 
av papper och penna är det lätt att missa saker. Här syns allt, även deras beteende och 
hur de säger saker samt kommunikationen mellan pedagog och barn. Här kan det 
återigen uppkomma ett litet problem eftersom det sker en tolkning av deras 
beteenden. Både barn och pedagoger kan påverkas av situationen. De kan ha varit 
inblandade i tillexempel eventuella konflikter innan videoobservationen och det gör 
att deras beteende kan påverka. En annan sak som kan påverka undersökningens 
resultat är observatörerna.  
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5 RESULTAT 
Vår kategorisering utgår från syftet med studien vilket var att ta reda på hur 
pedagogerna arbetar med språkutveckling och hur barn och pedagoger 
kommunicerar med varandra.  Följande kategorier har arbetats fram under analysens 
gång, arbete med bokstäver, arbete med konkret material, Olika vägar att 
kommunicera och kommunikationen i klasserna. 

5.1 Pedagogernas val av arbetssätt 
Förskoleklassen arbetade med språklekar en till två gånger i veckan beroende på om 
de fick ihop tiden. En av klasserna använde sig av Bornholmsmodellen, och ibland 
byggde pedagogerna vidare på saker med modellen som grund. Pedagogerna 
berättade genom kompletterande samtal att de försökte plocka det bästa ur 
Bornholmsmodellen, Trullemodellen och Höglandsmodellen. Höglandsmodellen är 
en lokal modell som utarbetats av ett antal pedagoger. Det är en hopsättning av olika 
övningar som tränar den språkliga medvetenheten.  Pedagogerna arbetar mycket med 
språkljud och att sätta ihop ord. De menade att det var viktigare att barnen lärde sig 
att ljuda bokstaven än att säga den eftersom man då underlättar för barnen när de ska 
lära sig läsa.  
   Oftast var alla barn med på samlingen, ena klassen delades ofta i halvklass när de 
skulle ha en styrd aktivitet medan den andra klassen arbetade i helklass. Båda 
förskoleklasserna arbetade mycket med klossar för att barnen lättare ska se och få en 
förståelse. De arbetar också med meningar för att förbereda barnen inför kommande 
läsning och skrivning.  

5.1.1 Arbete med bokstäver  
Förskoleklasserna arbetar med språkstimulering flera gånger i veckan, både under 
styrda aktiviteter och i den fria leken. De hade bokstavsgenomgång ungefär en gång i 
veckan. I den ena klassen är barnen i halvklass tillsammans med ettorna som också 
är i halvklass. I den andra klassen arbetar man i helklass.  
   Grodan är ett gosedjur med en ficka där pedagogerna kan plocka upp saker som 
han svalt. Han har svalt saker som börjar på veckans bokstav, som denna vecka är n. 
Pedagogen har gått igenom alla sakerna som fanns i grodan och går nu igenom hur 
bokstaven låter och hur många ljud som finns i orden.  
 
Exempel 1 
 ─ Ska ni prova hur det känns i munnen att säga n 
─ Nnnnn, säger allihop 
─ Vart [sic!] är tungan? Kan någon förklara vart tungan är någonstans i munnen när 
man säger Nnnnnn, frågar pedagogen 
─ Den är uppe i taket, svarar en pojke 
─ I gommen, ja… den är i munnens tak, svarar pedagogen 
 
Exempel 2 
─ Näsdukar hade vi också … vilket är det längsta ordet….vilket ord är det mest ljud 
i? 
─ Nyckelpiga, säger en pojke 
─ Ja, det ser ju längst ut i alla fall. Vi kan räkna…1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10..räknar 
de tillsammans. 
─ Och vilket är det kortaste ordet? frågar pedagogen 
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─ Napp, svarar en pojke 
─ Napp, ja det är bara fyra ljud [sic!], säger pedagogen 
 
Barnen skulle arbeta med bokstäver och denna gång valde pedagogerna att göra på 
ett annat sätt än de brukar. Pedagogen hade förberett en röd sammetspåse med saker 
som började på veckans bokstav. 
 
Exempel 3 
─ Nu ska jag ta fram min lilla påse och se vad som finns i den, säger pedagogen 
hemlighetsfullt och tittar ner i den röda påsen. 
Pedagogen plockar upp sak efter sak som börjar på t och låter barnen svara. 
─ En tupp, svarar barnen 
─ En trea, svarar barnen 
─ En katt, svarar barnen 
─ En katt, kan katten vara med här? frågar pedagogen 
─ Nej, svarar barnen 
─ Vad har de här gemensamt? frågar pedagogen 
─ Alla börjar på t, säger en pojke  

5.1.2 Arbete med konkret material 
I förskoleklasserna använde man sig av konkret material för att barnen lättare skulle 
förstå språkets uppbyggnad. De använde sig av klossar och gosedjur som verktyg för 
inlärning för att höja barnens motivation. Här får barnen även använda sig av flera 
sinnen.   

Arbete med klossar 
Barnen och pedagogerna sitter i en ring på golvet. De har precis avslutat 
morgonsamlingen och ska börja arbeta med språklig medvetenhet. Barnen ska lägga 
meningar och räkna hur många ord det är i varje mening. Barnen får sex klossar var 
och varje barn får sedan en mening av pedagogen som det ska lägga. Varje kloss 
representerar ett ord.  
 
Exempel 4 
─ Maten är god, säger pedagogen till en flicka. 
Flickan tänker en kort stund och säger sedan 
─ Mat en är god, samtidigt som hon lägger en kloss för varje ord.  
─ Nja, är maten ett eller två ord frågar pedagogen.  
─ Ett, säger flickan och tar bort en kloss.  
─ Bra, hur många ord har du då? frågar pedagogen 
─ Tre, svarar flickan. 
─ Kan du läsa meningen för oss, frågar pedagogen. 
─ Maten är god, säger flickan och pekar med fingret på klossarna i rätt läsriktning. 
─ Jättebra att du läser från rätt håll, säger pedagogen och ler. 
 
Exempel 5 
─ Nu ska vi se, nu ska du få en lite klurig här säger pedagogen till en pojke. Pojken 
ser frågande på pedagogen och plockar lite med klossarna.  
─ Min pappa arbetar som snickare säger pedagogen.  
─ Min pappa arbetar som snickare säger pojken och lägger samtidigt ut en kloss för 
varje ord i meningen.  
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─ Oj, va duktig du är säger pedagogen och ler stort. Jag trodde du skulle lägga flera 
ord för snickare för det är ju ett lite svårt ord. Hur många ord har du frågar 
pedagogen. Pojken räknar och säger sedan 
─ Fem stycken ord. Pedagogen nickar. 
─ Vilket håll ska du läsa meningen ifrån? frågar pedagogen.  
─ Så här säger pojken och pekar i rätt riktning.  
─ Jättebra, så duktig du är säger pedagogen och den andra pedagogen håller nickar 
instämmande.  
 
Barnen hade tre klossar var med olika färger. Varje kloss fick en bokstav, sedan 
skulle barnen ljuda ihop det till ett ord. De tog också bort ljud för att barnen skulle 
höra vilka ljud som blev kvar och räknade hur många ljud som fanns i ordet. De 
pratar även om läsriktningen och barnen ska försöka lägga klossarna i rätt riktning. 
 
Exempel 6 
─ Då ska vi göra så här...nu säger jag två bokstäver så ska vi se om ni kan lista ut 
vilket ord det kan vara…då tar vi k på den gröna och o på den vita klossen 
Barnen ljudar ihop k och o så det blir ko, sedan sitter alla barnen och säger ”ko” för 
sig själva 
─ Om vi gör så här istället att ni ska lägga till en bokstav, lägg till den gröna, den 
gröna ska vara först, nu har vi k och o, då lägger vi till s i början, vad blir det? 
Barnen ljudar sig fram och säger tyst för sig själva sko  
─ Nu får du koncentrera dig, säger pedagogen till en av pojkarna som inte kan sitta 
still. 
─ ”S-k-o” säger pedagogen tillsammans med barnen 
 
Förskoleklasserna arbetade med meningar och meningsbyggnad. Pedagogerna i båda 
klasserna påpekade att det är viktigt att man börjar tidigt med sådana här övningar. 
 
Exempel 7 
─ Kommer ni ihåg när vi jobbade med meningar? Vad är en mening? Lägg från er 
klossarna, säger pedagogen 
─ Ord, säger en flicka 
─ Ord ja, något mer, hur många ord måste man ha för att det ska bli en mening? 
frågar pedagogen. 
─ Två, säger en flicka  
─ Ja, faktiskt behövs bara två ord för att det ska bli en mening, säger pedagogen 
─ En mening ska ju tala om att någon gör någonting till exempel. Jag sitter, det talar 
ju om vad jag gör. Kan man säga trädet är? frågar pedagogen  
─ Ja, ropar en del av barnen 
─ Nej, ropar några andra. 
─ Trädet är…är ni nöjda med det? Blir ni inte nyfikna?  frågar pedagogen 
─ Det är ingen mening, säger några barn 
 
Pedagogen tar sedan fram en bilderbok, hon visar upp ett uppslag och säger att alla 
ska hitta på varsin mening. Detta tar tid och vissa barn har jättesvårt att komma på en 
mening som de kan lägga. Men till slut har alla barn fått säga varsin mening.    
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Gosedjur som verktyg för inlärning  
Båda förskoleklasserna använder sig av gosedjur för att arbeta med barnens 
språkutveckling. I den ena klassen använder man sig av gosedjur varje vecka, medan 
man i den andra klassen tar hjälp av gosedjur ibland. Ena förskoleklassen använder 
sig av Majas alfabetssång när de lär sig bokstäver medan den andra oftast använder 
sig av verser. Maja är en figur som författaren Lena Andersson hittat på. Det finns 
böcker som handlar om henne och det finns även sånger om varje bokstav. Det är 
dessa sångtexter som en av förskoleklasserna använde sig av. 
Denna dag hade en av klasserna kramdjurskalas eftersom det var bokstaven k. Alla 
barnen fick ta med sig ett gosedjur som de tyckte om. Alfabeta är en utklädd pedagog 
som kommer på besök ibland.  
 
Exempel 8 
─ Kramiga barn och kramiga djur, säger pedagogen 
─ Vi undrar ju vad ni har för kramiga djur med er idag, säger pedagogen 
Man går laget runt och låter alla barnen säga någonting om sitt gosedjur.  
─ Men hörrni, jag har ju min gryta med mig idag. Kolla vad jag har med mig, 
Konrad kamel, säger Alfabeta och tar fram en gosedjurskamel ur grytan.  
 
Barnen sitter på stolar i en ring och pedagogen har tagit fram en guldfärgad låda. De 
ska arbeta med bokstäver. Detta gör de med hjälp av olika Trulledjur där varje 
bokstav representeras av ett djur som är kamrat med Trulle. Först har de en liten 
genomgång av vilka djur de redan har gått igenom och hur dess bokstav låter och 
vilken vers som hör till djuret. Varje djur och bokstav har en vers som hör till. Trulle 
är ett troll som berättar om sina äventyr. 
 
Exempel 9 
Pedagogen tar upp ett gosedjur, en igelkott. 
─ Kommer ni ihåg denna, säger pedagogen. Ingen svarar. 
─ Nä, ska vi hjälpas åt då? frågar pedagogen 
─ Igelkotten Igge sover trött i en lövhög sött, säger en pojke. 
─ Ska vi ta den en gång till så alla är med frågar fröken och tillsammans säger de 
versen en gång till.  
─ Kan vi få höra vad det är för ljud som igelkotten börjar på Lina, säger fröken och 
en flicka som räcker upp handen får ordet. 
─ iiiii, säger flickan 
─ Ja, och den kan ju låta både iiii och , säger fröken  
 
En annan dag är det dags för ett nytt trulledjur och barnen sitter som tidigare i en ring 
på stolar. Idag är det studenten från gymnasiet som ska hålla i 
bokstavsgenomgången. Hon tar fram ett gosedjur som ska föreställa en flodhäst och 
läser en kort liten saga om flodhästen som heter Fille. I sagan finns andra trulledjur 
med som barnen känner igen sedan tidigare. När de har läst sagan pratar de lite om 
den efter det är det Fille flodhästs vers som de ska arbeta med. Först läser studenten 
versen högt och barnen lyssnar sedan läser de den tillsammans och pratar om vad det 
är som rimmar.   
 
Exempel 10 
─ Vilka ord är det som rimmar här frågar studenten en pojke 
─ Fille, Ville, säger pojken och skrattar 
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─ Nä, Ville finns ju inte med här säger studenten. En flicka räcker upp handen och 
får ordet. 
─ På och då rimmar, säger hon och får ett nickande till svar av studenten. 
 
Sedan pratar de om vilken bokstav Fille börjar på och hur den låter. Gosedjuret 
skickas runt och alla barn får känna på det. Pedagogen berättar om Filles resa till 
förskoleklassen och barnen lyssnar med spänd uppmärksamhet på berättelsen. Alla 
förflyttar sig sedan in till ett annat rum. Barnen får varsit papper med Fille flodhäst 
och en vers på. Denna ska barnen färglägga. Sedan ska detta klistras på ett färgat 
papper och sättas in i deras pärm där de tidigare bokstäverna finns. 

5.1.3 Arbetssätt som bygger på lek 
Pedagogerna arbetade på ett lekfullt sätt därför att de tyckte att det gav barnen mer 
än om de skulle sitta och lyssna. Det var några av barnen som inte räckte upp handen 
när de skulle prata och därför fick pedagogerna säga till dem ganska ofta. Man 
märkte att när barnen suttit för länge så började de röra sig och bli otåliga 
   I den ena förskoleklassen kommer Bokstavia och Alfabeta på besök ett tillfälle i 
veckan. Dessa figurer gestaltas av två pedagoger som är utklädda. Ibland tappar de 
bokstäver och ibland är de ute på äventyr som de berättar om. Men deras huvudsyfte 
är att barnen ska få en ny bokstav varje vecka och att de ska kunna koppla bokstaven 
till ord som börjar på just den bokstaven. Pedagogerna upplevde att barnen talade 
mycket om Bokstavia och Alfabeta och deras påhitt. 
    
Denna dag kommer Bokstavia och Alfabeta på besök. De har en gryta med sig med 
fullt av spännande saker i. Alfabeta plockar fram en påse. Påsen får gå runt och 
barnen luktar och funderar. En del barn funderar på vad det kan vara för krydda 
medan andra skriker rakt ut vad det är. Men dessa barn får blickar från pedagogerna 
och blir därmed tysta. 
 
Exempel 11 
─ Så vad tror ni att det är för några kryddor? frågar Alfabeta. 
─ Kanel! skriker barnen 
─ Och den andra kryddan? frågar Alfabeta 
Inget av barnen svarar utan sitter och tittar på Alfabeta 
─ Det är kryddnejlika, svarar Alfabeta 
─ Det är en krydda som man använder i pepparkakor, säger Bokstavia. 
─ Men vad är det för bokstav? frågar Alfabeta 
─ K, ropar barnen 
 
Barnen sitter med sina gosedjur i knäna och lyssnar när Alfabeta och Bokstavia 
pratar. 
 
Exempel 12 
─ Men hörrni, titta vad som finns i grytan? säger Alfabeta och håller upp en godisbit. 
Vad är det här? frågar Alfabeta. 
─ En godisbit, svarar en pojke 
─ Ja det är en godisbit, men vad heter den? frågar Alfabeta 
─ Kola, svarar en flicka 
─ Javisst, svarar Alfabeta. Jag går runt och delar ut dem, sen tycker jag att vi har lite 
kramdjurskalas! 
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Bokstavia går och sätter på lite musik medan Alfabeta delar ut kolorna. Barnen 
sjunger med till musiken och börjar dansa och pedagogerna hänger på.  

5.2 Kommunikation  
Många forskare visar att kommunikationen har betydelse för den språkliga 
utvecklingen. Huvudsakligen utgår vårt arbete från att tittat på hur kommunikationen 
är vid samlingen och vid styrda aktiviteter. Barnen kommunicerar mycket både med 
varandra och med pedagogerna. De flesta vill gärna prata även när de borde vara 
tysta. Och om de blir tillsagda att vara tysta tar de till andra kommunikationsformer 
för att visa vad de tänker. Det är oftast barnen som söker kontakt med pedagogerna 
utanför den styrda aktiviteten. Barnen blir ofta tillsagda att de ska vara tysta när de 
pratar under samlingar eller styrda aktiviteter.  

5.2.1 Olika vägar att kommunicera 
Kommunikation sker hela tiden, inte bara genom talet utan även genom gester, miner 
och andra beteende. Det finns barn som skriker svaret rakt ut utan att ha räckt upp 
handen. Oftast är det kanske samma barn som gör detta hela tiden. De barn som 
sällan får komma till tals kanske känner sig utanför och snart kanske de känner att 
det inte är någon idé att räcka upp handen.  
 
Skriker svaret rakt ut 
Det är måndagsmorgon och pedagogen frågar varje barn vad det har gjort i helgen. 
En pojke berättar vad han och en av de andra pojkarna i gruppen har hittat på. Den 
andre pojken vill också vara med att berätta.  
 
Exempel 13 
─ Ja, och kommer du ihåg den där, säger en pojke 
─ Tyst nu är det Anton som berättar, säger pedagogen 
Pojken sätter surt armarna i kors och kniper ihop munnen. Pojken som tidigare 
berättade blir osäker och söker stöd hos pojken som blev tillsagd men får inte det. 
Berättelsen tar tvärt slut. 
 
Det är dags för samling, men alla barnen springer omkring trots att pedagogen ringt i 
klockan och sagt till åtskilliga gånger.  
 
Exempel 14 
─ Då sätter vi oss i ringen, säger pedagogen.  
Det är stökigt och barnen springer omkring utan att lyssna på vad som sagts om att 
sitta ner.  
─ Vad var det ni skulle göra nu? frågar pedagogen barnen, men det är så stökigt att 
ingen hör. 
─ Varsågoda och sätter i ringen, säger pedagogen och hon har nu höjt rösten. Barnen 
sätter sig då ner i ringen. 
 
De ska ha samling och pedagogerna har sagt till att de ska sitta ner i ringen. Många 
av barnen har svårt att sätta sig ner och vara tysta, så pedagogen får säga till dem 
några gånger innan de lyssnar. 
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Exempel 15 
─ Då sätter vi oss i ringen, säger pedagogen.  
Det är stökigt och barnen springer omkring och lyssnar inte på vad pedagogen sagt 
om att sitta ner.  
─ Vad var det ni skulle göra nu? frågar pedagogen barnen, men det är så stökigt att 
ingen hör. 
─ Varsågoda och sätter i ringen, säger pedagogen och hon har nu en högre röst. 
Barnen sätter sig då ner i ringen. 
 
Beröm 
I flera situationer berömde pedagogerna barnen. Barnen uppskattade att få beröm, 
vilket man såg genom att barnen sken upp när pedagogen gav positiv feedback.  
 
Under samlingen denna dag arbetade de med klossar för att sätta ihop ord. Barnen 
satt i ring och lyssnade på pedagogen.  
  
Exempel 16 
─ Om vi tar det här ordet, b-r-e säger pedagogen, samtidigt som hon pekar på 
klossarna. 
─ Första är b, andra ljudet är r och tredje ljudet är e, vad blir det för något? frågar 
pedagogen 
─ Bre, säger en pojke 
─ Bravo, jättebra, bre blev det, ni är jätteduktiga på det här, säger pedagogen och ler 
nickande mot barnen.  
 
Under denna samling arbetar pedagogerna med meningar. Barnen ska hitta egna 
meningar från en bok med bara bilder i som pedagogen håller upp. Pedagogerna 
förbereder förskoleklassen för arbete med årskurs tre följande dag, då de ska arbeta 
med meningar. 
 
Exempel 17 
─ Fåren tittar på bilen, säger pedagogen samtidigt som hon räknar med 
fingrarna…fyra ord i den meningen. 
─ Vad bra, säger pedagogen 
─ Imorgon så ska ni arbeta tillsammans med treorna och då ska ni göra meningar. 
Det var därför jag ville gå igenom meningar med er, så att ni vet vad det är för 
någonting. Och det vet ni ju.  
─ Ni var superduktiga, jag blir så glad när ni kommer ihåg det.  
 
Barnen och pedagogerna sitter i en ring och pratar om olika verser och bokstäver. 
Pedagogen tar upp ett gosedjur och barnen ska säga vilket djur det är, vilken bokstav 
den representerar och vilken vers som hör till djuret.  
 
Exempel 18 
─ Elefanten Elle han är stor, har en elefant till bror, säger barnen i kör. 
─ Visst, vilken bokstav börjar den på, säger pedagogen. 
─ E, säger en flicka 
─ E ja, och hur låter den, säger pedagogen och tittar ut över barn gruppen. 
─ Eeee, säger barnen i kör.  
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─ Ja, va duktiga ni är. Ni fixar ju de här lätt, säger pedagogen och ler. 

5.2.2 Kommunikationen i klasserna 
Många av barnen har svårt att sitta still och det kan bero på att det är en för lång 
samling eller att barnen tappat koncentrationen. Trots att barnen hade vissa 
svårigheter att vara tysta och sitta still rättade de sig efter tillsägelser.  
 
Exempel 19 
Barnen sitter runt ett stort bord och arbetar med sina bokstavsbilder. Det är ganska 
högljutt och hjälppedagogen har fullt upp med att lugna några pojkar som retar 
varandra. En flicka söker kontakt med pedagogen som står bredvid henne. 
─ Min lillebror brukar säga, jag kan själv, min lillebror brukar. Men hon avslutar när 
hon märker att ingen lyssnar på henne. Efter en stund säger pedagogen till flickan 
─ Ja det kan han va, det gör han va?  
─ Det säger min lillebror till mig han kan själv, säger flickan. Denna gång svarar inte 
pedagogen utan börjar prata med hjälppedagogen istället. Flickan ser lite frågande ut 
men börjar snart prata lite med sin kamrat om lillebrodern istället.  
 
Under en annan aktivitet då barnen ska måla sina flodhästar är det väldigt högljutt 
och trots att hjälppedagogen gång på gång försöker skapa arbetsro är det några 
pojkar som skriker och springer runt.  
 
Exempel 20 
En pojke tar upp två pennor och skriker  
─ Jag ska trumma och börjar slå hårt i bordet med pennorna i bordet.  
─ Nej säger hjälppedagogen och försöker slita loss pennorna ur pojkens händer med 
ett halvlyckat resultat. En penna ramlar ner på golvet och pojken skrattar. 
 
Flickorna sitter tätt ihop och målar under tystnad, ibland pratar de lågmält med 
varandra om hur de ska måla. Ett par av pojkarna är också koncentrerade på arbetet 
och målar omsorgsfullt.     
 
Det är ganska stökigt under stora delar av aktiviteterna och barnen har ganska svårt 
att sitta still och vara tysta. Det är oftare pojkar som ålar runt, pratar och spelar pajas. 
Flickorna är lugnare och tar mycket mindre plats. Barnen har precis bytt platser i 
ringen och det är stökigare än vanligt.  
 
Exempel 21 
─ Vet ni, det var alldeles…det var inte bra att byta platser. Så nu gör vi såhär att vi 
byter tillbaka till de gamla platserna om inte ni…Axel ska vi byta tillbaka till de 
gamla platserna?  
Pojken nickar.  
─ Då gör vi så, varsågoda att byta tillbaka till era gamla platser säger pedagogen och 
ser trött ut. 
 
Alla byter tillbaka till sina gamla platser och samlingen fortsätter. Några barn verkar 
nöjda över platsbytet medens andra ser ledsna och sura över att de var tvungna att 
byta tillbaka. 
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Barnen sitter runt ett bord och håller på att måla sina flodhästar. Pedagogerna rör sig 
i rummet och pratar lite med barnen om deras teckningar.  
 
Exempel 22 
─  Här är det lite ont om färg, säger studenten till en pojke.  
─  Jaa, men jag vill att det ska vara vit där, säger pojken 
─  Okej, han kanske har ätit grädde säger studenten och ler mot pojken. 
─ Ja det har han, han har ätit tårta med grädde på och sen är det grädde där, säger 
pojken och pekar på de vita fläckarna. 
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6 DISKUSSION 
Som tidigare nämnts är syftet med studien att undersöka hur pedagogerna arbetar 
med språkutveckling och hur kommunikationen sker mellan barn och pedagoger. 
Som stöd för språkutvecklingen användes olika modeller. Ena förskoleklassen 
använde sig av Bornholmsmodellen medan den andra tog det bästa ur tre olika 
modeller. Dessa var Bornholmsmodellen, Trullemodellen och Höglandsmodellen. 
Alla dessa modeller har som syfte att stödja språkutvecklingen. Av resultatet 
framgick att en av förskoleklasserna blandade de olika modellerna, vilket är positivt 
eftersom de kan plocka godbitarna ur varje modell. Arbetet blir varierat och kan 
kanske lättare anpassas till individen. Ingen av de båda förskoleklasserna använde sig 
av bara en modell utan blandade. Pedagogerna använder sig också av egna tankar 
och idéer.  

6.1 Arbete med bokstäver och gosedjur 
De bokstavsgenomgångar som en av förskoleklasserna hade varje vecka, var ingen 
vanlig lärandesituation utan istället en stund där man tog fram leken som verktyg. 
Pedagogerna klädde ut sig till fen Bokstavia och häxan Alfabeta som kom varje 
vecka med en ny bokstav till barnen. Samtidigt som det blev en rolig stund, lärde sig 
barnen en ny bokstav varje vecka. Pedagogerna berättade att det är viktigt att man 
utgår från leken och att man ser till barnens intressen. En av klasserna arbetade på ett 
annat sätt med bokstäver, de använde sig av så kallade Trulledjur som representerade 
en bokstav var. Även detta ansåg pedagogerna vara mer lekfullt och 
motivationshöjande för barnen, än att bara visa en bokstav. Det som visade sig i 
resultatet att det är viktigt att arbeta på ett sätt där barnen görs delaktiga och det 
viktigaste är att fånga deras intresse och nyfikenhet. Detta görs bäst genom att man 
lägger sig på deras nivå och leker fram kunskapen. Westerlund (2009) skriver att 
man kan ta hjälp av gosedjur när man arbetar med språklig medvetenhet. Båda 
förskoleklasserna arbetar med gosedjur och de har valt att göra det på liknande sätt. I 
den ena klassen använder man sig av gosedjur ibland, t.ex. när de arbetade med 
bokstaven k hade de kramdjurskalas. I den andra klassen arbetar man med Trulledjur, 
vilket tidigare nämnts.  Att arbeta med gosedjur är precis som Westerlund (2009) 
säger ett mycket enkelt pedagogiskt verktyg. De flesta barn tycker om gosedjur och 
det kan då vara enklare att fånga barns intresse. 

6.2 Arbete med klossar 
Pedagogerna använde sig av klossar som hjälpmedel för att träna barnen i att sätta 
ihop och ta isär ord. Varje kloss representerade en bokstav eller ett ord då 
pedagogerna tillsammans med barnen byggde ord och meningar. Det är ett bra och 
konkret material att arbeta med eftersom barnen kan se det framför sig samtidigt som 
de får en förståelse för hur ord och meningar är uppbyggda. Enligt Taube (2007) 
ökar barnets fonologiska medvetenhet när det får leka med ord, vilket är en viktig del 
i läs- och skrivinlärningen. Författaren skriver då att man kan arbeta med hur många 
ljud som finns i ordet eller ta bort och lägga till bokstäver. Det känns som att det är 
enklare för pedagogerna att fånga barnens intresse när de använder sig av konkret 
material. Det blir något som barnen kan ta på och förhoppningsvis roligare än att 
sitta med papper och penna. Det är inte säkert att alla barn uppskattar detta arbetssätt 
lika mycket. Liberg (2006) framhåller att grunden för läs- och skrivinlärningen i 
förskolan. När barnet sedan kommer upp i förskoleklassen är det viktigt att man 
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håller läs- och skrivintresset vid liv. Vidare menar författaren att det är i 
förskoleklassen som barnet börjar sätta ihop bokstäver till ord och sedan läsa. I 
exempel fyra – sju i resultatet arbetar barnen med klossar och där kan man se att de 
arbetar med läsning och skrivning. De får använda klossarna som hjälp för att se hur 
många ord som finns i meningen och de får bygga ord med hjälp av klossarna. Det är 
en del i barnets läs- och skrivinlärning. Enligt Hagtvet (2006a) finns det de som 
anser att barn inte ska lära sig skriva i förskolan utan att de ska vänta tills de kommer 
upp i skolan. Detta håller vi inte med om då vi anser att man i förskolan ska lägga 
grunden för läsning och skrivning och som man sedan kan bygga vidare på. Om 
barnet får den vardagliga träningen så underlättar det för den fortsatta utvecklingen.  

6.3 Det lekfulla arbetssättet  
I undersökningen har det visat sig att det är viktigt att arbeta med leken och att 
stimulera dem att utvecklas språkligt genom detta verktyg. Pedagogerna använder sig 
av leken för att nå barnen, till exempel Bokstavia och Alfabeta. Genom att 
förskoleklasserna använde sig av Bornholmsmodellen fick de med sig alla bitar i 
språket och barnen fick chans att utvecklas språkligt. Lundberg och Strid (2009) 
påpekar också att leken är viktig och har betydelse för barns inlärning. Båda 
förskoleklasserna använde sig av leken som ett verktyg för inlärning. Herrlin (2009) 
menar att leken är något som de flesta barn är intresserade av och därför blir det 
lättare att nå barnen med hjälp av språklekar. Även Hagtvet (2006b) säger att leken 
är viktig för att barnen ska få uppleva känslan av att lyckas. 
   I exempel 11 i resultatet får barnen träffa Alfabeta och Bokstavia och de kunde 
hitta på nästan vad som helst och barnen tyckte oftast att det var lika spännande varje 
gång. Denna gång var det givetvis lite mer spännande då de fick ta med sig ett 
kramdjur som de fick berätta om. Genom att göra denna bokstavsgenomgång på ett 
lekfullt sätt hade alla barn fått chans att komma till tals. Svensson (1998) och 
Arnqvist (1993) säger att en allsidig, positiv och medveten språkstimulering under 
uppväxten har betydelse för språkutvecklingen.  
   I resultatet kunde vi också se att pedagogerna varierade bokstavsgenomgångarna. 
De använde sig av det lekfulla men på olika sätt, mest använde de sig av Alfabeta 
och Bokstavia med vid något annat tillfälle använde de sig istället av en 
sammetspåse med olika figurer i. Pedagogerna motiverade detta med att det ibland är 
svårt att få tiden att räcka till för att kunna planera vad Alfabeta och Bokstavia ska 
hitta på. Men de menade också att det ibland kunde vara bra att förändra lite och hitta 
på något annat.      

6.4 Kommunikation 
Vi upplevde att barnen sökte kontakt med varandra och med de vuxna, men inte så 
mycket att de vuxna kontaktade barnen. I en av klasserna upplevde vi en bra 
kommunikation mellan barnen och mellan pedagogerna och barnen, medan vi i den 
andra upplevde att pedagogerna inte tog kontakt med barnen på samma sätt men att 
det mellan barnen fungerade bättre. Detta kan bero på att pedagogerna inte hinner ta 
kontakt med barnen. Enligt både Westerlund (2009) och Ellneby (2007) är det viktigt 
att barn får samtala med sin omgivning för att de ska kunna utveckla sitt språk.  
   Det känns viktigt att pedagogerna lyssnar på barnen när de har något att säga också 
något som vi ibland kunde tycka att det brast i, exempelvis när en flicka försökte 
berätta om sin lillebror. Hon fick inget direkt gensvar och gav sedan upp och sökte 
kontakt med en kamrat istället. Självklart är det svårt att vara pedagog och hinna med 
alla barn. Kanske var detta bara en engångsföreteelse mellan flickan och pedagogen. 
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I båda förskoleklasserna var pedagogerna noga med att berömma barnen när de 
gjorde något bra eller svarade rätt. Det är viktigt att ta fram det som är bra samtidigt 
som det är viktigt att barnen får veta när de har gjort fel. Precis som tidigare nämnts 
är det viktigt att barn blir medvetna om när de gör något som inte är rätt, till exempel 
att de pratar när andra pratar, stör andra barn och så vidare.  
   Att kommunicera innebär inte bara att tala med andra människor. Människor 
kommunicerar med sitt kroppsspråk och ibland också miner. Detta är något som vi 
uppmärksammade hos barnen. När de fick tillsägelse om att vara tysta kunde de med 
sitt kroppsspråk visa att de blev sura, ledsna eller arga. Vissa barn var väldigt tydliga 
med detta. Det kändes nästan som ett litet uppror mot pedagogen för att visa att man 
fortfarande kan kommunicera med sina kamrater utan att yttra några ord, se exempel 
13 i resultatet. Kommunikationen mellan pedagog och barn kan även förstärka det 
talade ordet, till exempel med ett leende. Även små gester och miner kan tala om för 
barnen vad som är rätt och fel. Lev Vygotskij (1896-1934) framhåller att språket är 
kommunikativt och genom att man kommunicerar och är social så utvecklar man sitt 
språk (I Svensson, 1998). Svensson (1998) skriver även om Bruner och att han visar 
att kommunikationen är viktig för språkutvecklingen hos barn. Han menar att om 
barnet har kommunicerat mycket så har det lättare att förstå hur orden ska användas.  
   Att de vuxna lyssnar på barnens tankar och idéer är av stor vikt. Ett tillfälle i en av 
förskoleklasserna var väldigt stökigt. Efter att barnen hade bytt platser frågade 
pedagogen en pojke om de skulle byta tillbaka. Pojken svarade ja och pedagogen sa 
då åt barnen att byta platser. Här lyssnade pedagogen på barnet och resultatet blev att 
barnen fick byta tillbaka till sina gamla platser. Pedagogen uppmärksammade just 
detta barn och var lyhörd för just hans behov. Av vilken anledning vet vi inte men 
pedagogen visade, enligt oss på anpassning efter det individuella barnet. Det vi kan 
diskutera är att den pojken plötsligt fick makten. Vad ville alla andra barn? De fick 
ingen chans att utrycka sig i frågan. Några spridda röster sa att de inte ville byta 
platser men på grund av att några inte kunde vara tysta blev de barn som varit tysta 
lidande. Simeonsdotter Svensson (2009) skriver att läraren har till uppgift att hålla 
ordning under samlingen. Författaren menar att det är läraren som har makten, och 
då menar hon makten att visa barnen de sociala koderna som är viktiga. Barns 
uppträdande under aktiviteterna är något som förvånade oss lite. Det var ofta mycket 
stökigt och pedagogerna hade fullt upp med att försöka hålla alla barn på plats och få 
dem att vara tysta. Många barn hade svårt att samtidigt lyssna både på sina kompisar 
och på pedagogerna. Simeonsdotter Svensson (2009) skriver att samlingen är en 
stund där barnen får lära sig att räcka upp handen och pedagogen bestämmer vad 
som ska ske.  
   Något som reflekterades över i båda förskoleklasserna var att pojkars uppträdande 
jämfört med flickors. De flesta flickor satt tysta och försökte i vissa fall få pojkarna 
att lugna ner sig. Vissa av pojkarna låg ner under samlingen och hade svårt att låta 
sina kamrater vara i fred. Pedagogerna fick ständigt säga till framförallt pojkarna att 
de skulle vara tysta, sätta sig upp och så vidare. Flickorna fick sällan samma 
uppmaningar, vilket inte är så konstigt med tanke på att de oftast var mycket lugnare. 
Det man kan fundera över är om pojkars uppträdande i många fall gör flickorna 
osynliga. Självklart finns det flickor som är stökiga och pojkar som är lugna, men 
frågan är hur de tysta och lugna barnen känner sig. Simeonsson Svensson (2009) 
skriver att samlingen påverkar de medverkande socialt och emotionellt, vilket känns 
som en självklarhet. Hur varje enskilt barn beter sig påverkar samlingen och dem 
som medverkar. Får de barn som inte är stökiga den stimulering och sina behov 
tillgodosedda under dessa aktiviteter eller blir det mest en aktivitet där språkets 
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utveckling får vika undan därför att de stökiga barnens beteende tar upp 
pedagogernas uppmärksamhet? Hur känner sig de barn som gång på gång räcker upp 
handen för att försöka få ordet utan att få svara. Hur ska man arbeta för att dessa barn 
inte ska tappa motivationen och lusten att lära? Simeonsson Svensson (2009) skriver 
också i sin avhandling om att samlingen är en plats där barn och vuxna möts och att 
de kan lära sig av varandra och ta tillvara på erfarenheter och kunskaper. Men om 
tiden tas upp av tillsägelser samtidigt som tysta och lugna barn blir osynliga kan det 
ifrågasättas om barnen lär sig av varandra vid tillfällen som dessa.  
   Frågan vi borde ställa oss är varför barnen uppträder som de gör under dessa styrda 
aktiviteter? Är uppgifterna för svåra, för lätta, tråkiga, omotiverade eller vad är det 
egentligen som gör att de inte orkar fokusera på uppgiften? Kanske är det så att 
samlingen är för lång eller är de inte vana vid att sitta i ring. Det kan ha många 
orsaker men om nu vissa barn inte har förmågan att medverka under en längre tid hur 
ska pedagogerna då arbeta för att alla barn ska få ut mesta möjliga av samlingen? En 
möjlig orsak som Hagtvet (2006a) tar upp är anpassningen till barnets nivå. Hon 
menar precis som vi att språkstimuleringen måste anpassas till barnets 
utvecklingsnivå, annars tappar barnen motivation och koncentration. Detta kanske är 
en orsak till att vissa barn uppträder som de gör.  
   Ofta kan det vara så att de som vill och försöker glöms bort, liksom de som är 
tidigt utvecklade. Hur stimuleras dessa barn när alla får samma uppgifter. Ellneby 
(2007) skriver att barns språkutveckling är som intensivast när barnet är mellan noll 
och sju år och att det är viktigt att barnet får det stöd de behöver under denna period. 
Det är viktigt att se till detta som pedagog alla måste få den hjälp de behöver för att 
kunna utvecklas maximalt.  
   Att barnens uppträdande var mycket stökigt just vid observationstillfällerna kan 
naturligtvis bero på att vi som observatörer hade påverkat dem. Barn utvecklar 
ständigt sitt språk så uppträdandet borde inte spela en avgörande roll i utvecklingen 
men den kan påverka hur stor betydelse språkstimuleringen har i förskoleklassen.  
   En annan reflektion som gjordes i början var att ena förskoleklassen hade hälften så 
många elever som den andra. Tanken hade då varit att den mindre gruppen hade 
större chans att få den hjälp de behövde jämfört med den större. Man skulle också 
kunna tänka sig att barnen fick mer talutrymme under aktiviteter som hela gruppen 
deltog i när de var lite färre barn. Det skulle kunna vara så att vissa barn tar mer plats 
och fler kanske försvinner i mängden i en större klass. Kanske är chanserna att 
utveckla sitt språk större i en liten grupp än i en stor? Men i en stor grupp finns det 
fler röster att lyssna till och lära av.  

6.5 Avslutande kommentar 
Det gäller att kunna fånga alla elever på den nivå där de befinner sig. Detta fick vi 
inte se något av utan alla barn hade samma uppgifter att utföra. Ändå berättade 
pedagogerna i båda förskoleklasserna att det fanns barn som hade börjat läsa och 
skriva, men de nämnde inte något om hur de arbetar med dessa barn som låg före i 
utvecklingen.  
   Vi är medvetna om att diskussionen tenderar att få en lutning mot frågor om 
disciplin. Funderingar kommer upp såsom hur pedagogerna ska få ihop sin tid och att 
alla barn ska få bekräftelse. Det är sällan som det finns tillräckligt med pedagoger ute 
på förskolor och skolor vilket vi är medvetna om. Vi tror att alla pedagoger ute i 
verksamheten gör sitt yttersta för att det ska fungera och att barnen ska få ut så 
mycket som möjligt av sin tid inom dessa verksamheter. 
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6.6 Vidare forskning  
Vidare skulle man kunna iaktta om kommunikation och barnens uppträdande 
påverkar barns språkutveckling när de är i grupp. Man skulle även kunna undersöka 
hur viktig språkstimuleringen i förskolan och förskoleklassen är för barnens 
språkutveckling. Man skulle också kunna titta på om det finns någon skillnad på hur 
pedagogerna arbetar med pojkar och flickor när det gäller språkutveckling. 
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BILAGA 1 
 
Hej 
Vi är två lärarstudenter från högskolan i Kalmar. Nu skriver vi vårt examensarbete 
som handlar om språkutvecklingen och hur man arbetar med den i förskoleklassen. I 
vårt arbete kommer vi att behöva utföra observationer av samlingar där språklig 
medvetenhet övas. Under observationerna kommer vi att filma några samlingar i 
verksamheten där era barn är delaktiga. Därför behöver vi ha ert godkännande om 
ert barn får vara med under denna observation. Vi kommer att observera i början 
av vecka 48. 
Materialet som vi får ihop kommer endast vi att titta på och analysera, men sedan 
kommer det att förstöras.  
 
Denna lapp vill vi att ni lämnar in snarast för att vi ska kunna påbörja vårt projekt. 
 
Med Vänliga hälsningar 
Ida Persson & Git Olausson 
 
 
 
Jag godkänner att mitt barn är delaktigt och blir   
 
filmat_______________________________ 
 
 
Jag vill inte att mitt barn ska delta  
 
 
 
 
Barnets namn___________________________________________________ 
 
 
 

 


